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 העדורב ןײמ ןופ קנעדנא םעד טעמדיװעג זיא ךוב עקיזןןד סאד
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 עטײװצ סאד ןבראטשעג זיא טאקשומ םלושמ ׳ר ײב יװ םעדכאנ ראי ףני£
 ענעדיא א ןגארקעגנא רע טאה לאמ סאד .טאהעג הנותח לאמא ךאנ רע טאה ,בײװ
 .ןדמל רעדארב א ,דיגנ א ךאנ הנמלא ןא ,ןירענאיצילאג א ,רעקיצפופ יד ןיא
 ןוא טריטארקנאב טיוט ןראפ טאה ןאמ רעד .זיוה־יורב א ןופ רעמיטנגײא ןא
 ךיז ןבאה סאװ ,לרעפ רונש א ,םירפס קנאש א השוריב ןבילבעג ריא זיא סע
 .לדײא ןסײהעג טאה סאװ ,הדיחי־תב א ןוא ,עשלאפ ראפ ןזיװעגסיורא רעטעפש
 ןפיוא ,עלעדא — לאמוצ ןוא עלעדײא ןפורעג יז טאה ,עמאמ יד ,לטעמורפ עזיור
 ־סלראק ןיא יורפ רעד טימ טנעקאב ךיז טאה םלושמ ׳ר .רעגײטש ןשידאמ־טנײה
 טלעטשעג טראד טאה רע ןוא ,ןרעםאװ יד ןעקנירט ןראפעג זיא רע ואװ ,דאב
 םלושמ ׳ר .טםואװעג טשינ ןופרעד רענײק טאה עשראװ ןיא .הפוח א ריא טימ
 ןעװעג טשינ זיא׳ם ןוא דאבמעראװ ןופ וױרב ןײק ןבירשעג טשינ םענײק טאה
 ־עגנא זיא לולא ןטימ ןיא טשרע .ןובשח א ןצעמע ןבעגוצפא טײהניואװעג ןײז
 וצ טמוק רע זא ,עשראװ ןיא םערדא םמלושמ ׳ר ףיוא עמארגעלעט א ןעמוק
 ןרא&עגסיורא זיא הלגע־לעב רעד לבײל .ןטראװפא םיא לאז׳מ ןעװ — ןוא ,ןראפ
 זיא ןאב יד .םאבעלאב םעד טראװעגפא ןוא שטאק רעד טימ לאזקאװ רעניװ םוצ
 .םאלק עטשרע ןאגאװ ןופ ןגיטשעגםיוא זיא םלושמ ׳ר .וצ־טכאנראפ ןעמוקעגנא

 .רעטכאט־ףיטש יד ןוא בייװ םאד ךיז טימ טריפעג טאה רע
 :ןעלבײל ןאטעג־גאז א לפערט ןפיוא ךײלג טאה רע

 .עטסאבעלאב עײנ ןײד זיא סאד —
 .גיוא ןא טימ לצנילב א םיא וצ ןאטעג טאה רע ןוא

 טכידעג ,לצנער טשטײנקעצ ןײלק ןײא ךיז טימ ןעגארטעג טאה םלושמ ׳ר
 יד טימ טרעפוק ןםיורג םעד .ןטמא־לאצ יד ןופ ךעלטיװק טימ טפעלקעגמורא
 ןעיורפ יד רעבא .שזאגאב ןפיוא ןבעגעגפיוא טאהעג רע טאה ן1ײר ענעשעמ
 ןעװעג טשינ זיא סע .ךעלקעפ ,ךעלצנער ,םעזילאװ ךס א ךיז טימ טאהעג ןבאה
 טזומעג טאה ןעמ ןוא ,ןאטוצניהא ץלא סאד ואװ ,עטעראק רעד ןיא טרא גונעג
 רעדא ,רעםײמש לבײל .קאב םעד ףיוא קעפעג טימ םיוטש ןצנאג א ןגײלפיורא
 טיור רע זיא ןגעװטםעדנופ .רעקידװעמעש ןײק ןעװעג טשינ זיא ,ןאמרופ לבײל
 עײנ יד .ןושל םאד ןריולראפ יװ טאה ןוא טסעג יד ןו§ קילבנא םײב ןראװעג
 לסיבא ןיוש ,עטרעגאמעגםיוא ןא ,עקיסקואװלטימ א ןעװעג זיא טאקשומ יורפ

 ראפ א טימ ,ראטאק ןופ טיור זאנ יד ,ןשטײנק לופ םינפ א טימ ,ןגיובעגנײא
 ־עגמורא ןעװעג זיא לעטײש ענעלעפ םאד .תסחױמ א ןופ ןגיוא עטנײװעגםיוא
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 ןרעיוא יד ןו§ רעלפעל יד ןיא .לאש רענעטעשזראשז רעצראװש א טימ טליה
 ןבאה סאװ ךעלדנײטש עצראװש טימ ןעגנירעיוא עגנאל טלבמאבעג ךיז ןבאה
 ,שובלמ־רעביוא ןדײז א ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא יז .סטרעוױלגעג יװ טרעטיצעג
 ןטראק טײרב א ןיא ,ענירעלעפ א בלאה ,קאלעבאה א בלאה ןעװעג זיא סאװ
 ןײא ןיא .זענ עגנאל טימ ךיש עשיקנערפ־טלא ןוא ,סעמשאט טימ טײנאב ,דײלק

 רערעדנא רעד טימ .לטנעה ןעניטשרוב א טימ םריש א ןטלאהעג יז טאה טנאה
 א ,קיצנאװצ־ןוא־עכעלטע ראי א ןופ לדײמ א ,רעטכאט ריא ןטלאהעגוצ יז טאה
 ,ןטימניא לדנײב א טאהעג טאה סאװ ,זאנ רעכעלמורק א טימ ,עלאמש א ,עכיוה
 ןענאטשעג ןענײז ןגיוא עלעה יד רעטנוא .ןפיל עניד ןוא ןיק ן1ראש א טימ
 שימעג א ,ראה עטריקאלבעגפא יד .טכענ ןפאלש טשינ ןופ יװ ,רעדנער עלעקנוט
 ,לקערג קיציפש א ןיא ןטניה ףיוא ןעװעג טמעקראפ ןענײז ,דנאלב ןוא לעג ןופ
 טקלעװראפ א ךיז טימ ןעגארטעג טאה יז .ןעלדאנ־ראה טימ טקעטשאב טכידעג
 לטכאש א ,לרינש טיור א טימ ןדנובעגמורא לטעקאפ א ,ךעלמילב עלעג לטניב
 טנאמרעד ןבאה םאװ ,ךעלטיר טקעטשעג ןבאה רעטעלב יד ןשיװצ .לכיב א ןוא
 ־למיק ,דאלאקאש טימ לדײמ םעד ןו§ טקעמשעג טאה םע .תונעשוה ןא ןעלבײל

 .ןאטעג םירקראפ א ךיז טאה רעםײמש לבײל .דנאלםיוא ןוא םופרעפ
 !ענעםירראפ א — .ןײלא ךיז וצ ןאטעג למרומ א רע טאה — !הצירפ א —
 א לטעמורפ עזיור טאה — :עשראװ זיא סאד ,סנײמ דניק ,עלעדײא —

 ?אה ,ךרכ א ערה־ןיע ןײק — .רעטכאט רעד ןאטעג־זײװ
 ־אלפ א ןיא טרעפטנעעגפא יז טאה — :טשינראג לײװרעד ךאנ עז ךע —

 .ךארפשםיוא רענאיצילאג רעקישט
 ןוא — .ןאטעג גאז א םלושמ ׳ר טאה — :טשינ סע טמוק ןיװ וצ ,יאדוא —

 !טשינ ךיוא ןילרעב וצ
 זיא ,ןעמוקעגקירוצ רעדא ,ןראפעג ץעגרע זיא םלושמ ׳ר ןעװ לאמעלא יװ
 ,עשראװ ןיא טנאקעג םיא ןבאה עלא .עקירעגײנ לדער א םיא םורא ןראװעג ךײלג
 ןבירשעג טאהעג לאמ עכעלטע טאה ןעמ .ןקאילאפ ךיוא ראנ ,ןדײ זיולב טשינ
 טקורדעג וליפא טאה׳מ .ןטפעשעג ענײז ןוא םיא ןגעװ ןעגנוטײצ עשיליופ יד ןיא
 ןופ ןדײ רעװעשראװ ךעלנײװעג יװ שרעדנא ןעזעגסיוא טאה רע .טערטראפ ןײז
 ־עגנײא ,םינפ ןיד א טימ ,רערעגאמ א ,רעכיוה א ןעװעג זיא רע .טינש ןטלא
 — ןיק ץיפש ןפיוא ןסקאװעג זיא םאװ ,לדרעב סײװ א ןוא ןקאב ענעלאפ
 סע ןוא עטכידעג טאהעג רע טאה ןעמערב .ןלײצוצרעביא ראה עדעי ,רעטיש
 ןוא עקיכעטש ,ןגיוא עכעלבלעג ראפ א טקוקעגםיורא ײז רעטניה ןופ ןבאה
 ־רעביוא רעד ףיוא .עקידרעקיוה א ,עלאמש א טאהעג רע טאה זאנ א .עקידלזיפש
 ןסנאװ יד ןא טנאמרעד ןבאה םאװ ,ראה עכעלטע וצ ןעגנאהעג ןבאה פיל רעטש
 א ןוא ,עקנעד רעכיוה א טימ לטיה ןכוט א ןגארטעג טאה רע .בײל־םי א ןופ
 ןשיצירפ א ןוא עטאפאק רעטקאהעג א ןופ שימעג א ןעװעג זיא םאװ ,שובלמ
 .ןטניה ןופ טלאפש א טימ ןוא ןדנעל ענעמונעגנײא יד ףיוא לטעפ א טימ ,ןטפאק
 ־עגרעביא תורוש ײװצ ןוא ןצאל עטײרב טאהעג דגב םאד _ טאה טנעראפ ןופ
 טאה׳מ .םעװעלאכ עקירעדינ טאהעג ןבאה לוױטש ענעזמעג ייד .פענק ענעגיוצ
 וליפא רעדא ,ץירפ ןשיליופ ןטלא ןא ראפ ןעמעננא טנאקעג םנטײװרעדנופ םיא
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 ןוײלש עדײב ףיוא ןעזעג ןעמ טאה טנעאנ רעד ןופ רעבא .פאצאק א רא6
 .ענעכארקעגםיוא־בלאה ןיוש ,תואיפ עםײװ ךעלקיטש

 ןאטעג םיוטש א לאמ םעדעי טאה רע .טלײאעג ךיז טאה טאקזקומ םלושמ ׳ר
 ־רא6 טלאװעג טשינ טאה רע .ןרא§ רעכיג ןיוש לאז ןעמ ׳לםקא ןיא ןעלבײל
 ןוא טרעיודעג גנאל טאה םיצפח יד ןדאלפיוא םאד רעבא .החנמ ןײק ןקיטעפש
 ײװצ בירעמ וצ ןענעװאד ןזומ ןיוש טעװ רע זא ׳ןעזעגנײא טאה םלושמ ׳ר
 ־ראפ ןעװעג װאבישזג םוצ עקלעיװ ןופ געװ רעד זיא וצרעד .םהרשע־הנומש
 רעד טימ ןעראפ טזומעג טאה׳מ ןוא רעשעל־רעײפ ןו6 רענעגעװ טימ טראפש

 ןעװעג ןיוש ןענײז ןרעטמאל־םאג יד .עקםװעלורק רעד ןוא עקםװאקלאשראמ
 ויז ןבאה ,תונבל יװ ,עקיכעלײק ,ןפמאל עכעליולב־ןירג יד םורא .ןדנוצעגנא
 םעד ףיוא םנטאש עקילײא ןפראװעג ןבאה םאװ ,ךעלעגילפ תונחמ טײרדעג
 עשירטקעלע יד ןיא .ײװמארט רעטיור א ײבראפ זיא לאמ וצ לאמ ןופ .ראוטארט
 עםאלב א ןפראװעג ןבאה םאװ ,ןרעײ6 עיולב טרעקאלפעגפיוא ןבאה ןטארד

 יד 5 שימײה ןעװעג אד ןעמלושמ ׳ר זיא ץלא .ןצילב ןופ יװ ,ןײש עקידנרעוױלג
 ענעטכיולאב־לעה יד טימ ןטפעשעג יד ;ןרעיוט עפיט יד טימ רעזײה עכיוה
 ,םאג ןטימ ןיא ןענאטשעג זיא םאװ ,טנאיצילאפ רעשיםור רעד חעטםנעפ־יוש
 ענײז רעביא ןופ םאװ ,ןטראג רעשיםקאז רעד ןןםלער תורוש ײװצ יד ןשיװצ
 ןיא .רעטעלב טימ ןגײװצ עטכידעג טראפשעגםיורא ןבאה ןטעכאטש ענרעזײא
 .זעב טראד טילב םע זא ,טכודעגםיוא ךיז טאה טגװא ןופ ןײש רע׳שטשוטמ רעד
 ־עג טאה םע .ןשאלעג ןוא ןדנוצעג ךיז ךעלרעײפ ןבאה שינעטכידעג רעד ןיא
 ־דײמ עטרי6רא6 ןופ תודום טימ ןוא ךעלטניװ עדניל טימ קינײװעניא ןו6 טכיוה
 ןוא ןדרעװש עמורק טימ ןעמראדנאשז ײװצ ןענאטשעג ןענײז רעיוט םײב .ךעל
 עטלטײשאב ןוא ןדײ עטדײלקעג־גנאל ןפאכנײרא טשינ ךיז ןלאז םע ,טיהעג
 ואװ ,עזרעב יד ןענופעג ךיז טאה רעטײװ לםיבא .טפול עשירפ ןפעש ,םענעדײ
 טאה לאמא טימ .רעדילגטימ עטםטלע יד ןופ רענײא ןעװעג זיא ,םלושמ ׳ר ,רע
 יד .טרעדנערא6 ךיז טאה ץלא ןוא װאבישזג ןפיוא טײרדעגנײרא שטאק יד ךיז
 ךעלעטיה ענעכוט ענײלק ןוא םעטאפאק עגנאל ןיא ןדײ טימ לופ ןעװעג זיא םאג
 ןעװעג אד ןענײז תוהיר יד וליפא .םעקפאק ןוא ןעלטײש ןיא רעבײװ טימ ןוא
 ,ךלאק ,טםביוא טליופעגוצ ,קאטשניר טימ ןאטעג־קעמש א טאה םע .ערעדנא
 ןפורנא טנאקעג טשינ ראג טלאװ׳מ םאװ ,םקיכעפ ןוא םכעלםיז םעפע ךאנ ןוא
 טרעקעגמוא ךיז טאה׳מ ןעװ טריפשרעד ראנ טאה׳מ םאװ ןוא ןעמאג ןײק טימ
 ־דגעה־ןםאג .ײרשעג א ןוא למוט א ןעװעג אד זיא םע .העיםנ רעטײװ א ןו6
 ־לפאטראק ־תורוחם ערעײז ןפורעגםיוא תולוק עקידנעגניז טימ ןבאה םנירעל
 עםײװ ןוא עצראװש ,ןעמיולפ עשיראגנוא ,םענראב ,לפע ,םעבאב עםײה ,ןכוק
 ־רחום יד ןבאה ,םײה ןעװעג זיא׳ם שטאכ ,ןזוברא עבלאה ןוא עצנאג ,ןביורטנײװ

 ןעלטײב ענרעדעל ןעגגאהעג ןענײז ןמפיה יד רעביא .ןטעקאשז ןגארטעג םעט
 ףיוא ןםעזעג ןעגײז םנירעפיוקראפ יד .טלעג עטזײלעג םאד ןטלאה וצ ףיוא
 טימ ןטכיולאב ןעװעג ןענײז ךעלכעלעטש יד .ןלעװש ,ךעלקגעב־םופ ,ךעלטםעק
 ןו8 לטערב א וצ טפירטעגוצ ,טכיל א טגערבעג טאה טראד ןוא אד .ןרעטמאל
 יד טימ טכאמעג ,טכוזראפ ,טכורפ עדעי טפאטאב ןבאה םעטהגוק יד .ןטםאק א
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 הרוחס יד ןעגיואװעגפא ןבאה סגירעציז־קראמ יד ןוא ׳םעט םעד ןליפרעד וצ ןפיל
 •ןלאשגאװ ענעבעלב ףיוא

 ײב עקפאק א ןיא ענעדײ עטלא ןא ןפורעג טאה — ודלאג ,דלאג ׳דלאג —
 .ןצנארעמאפ ענעראװעג־ךײװ לטסעק א

 א ײב לבײװ קידכעלײק א ןעגנוזעג טאה — ורעקוצ ,רעקוצ העקוצ —
 .ןעמיולפ ענעגעלעגוצ שיוק

 ־ראפ טאה םאװ ,דײ רעטיור א טעװעדלאװגעג טאה — וןײװ ,ןײװ ,ןײװ —
 ...וץטפאכ ,ץטפיול ,ץטפיוק — .ןביורטנײװ עטשטעװקעצ־בלאה טפיוק

 ־אלאב ךיוה ,םעמראפטאלפ עטײרב טריפעג םענאמרופ ןבאה םאג ןטימ ןיא
 ענעםקאװאב ,םיפ עבארג עצרוק יד טימ דרעפ עקירעדינ יד .טםאל טימ ענעד
 זא ,רענײטש יד ןיא םעװאקדאפ יד טימ טפאלקעג ןבאה ,ראה ךעלטניב טימ
 טאה ךעלב רענעשעמ א טימ לטיה א ןיא רעגערט א .ןעקנופ טצירפשעג ןבאה׳ם
 טימ ןעלסקא יד וצ טקיטסעפעגוצ ,ןליוק טימ שיוק א עצײלפ רעד ףיוא ןגארטעג
 ןטימ טלקאשעג ןוא אשמ רעד רעטנוא ןגיובעג ךיז טאה רע .קירטש עבארג
 טאה ךוטראפ יולב א ןיא ןוא לטיה ןטארעצ א ןיא שזורטם א .אי ףיוא יװ ,פאק
 עקיטנאק־טכא ןיא ,ךעלהאיפ טימ ךעלגניא .םיזעב ןגנאל א טימ טסימ טרעקעג
 באב רשע השמח ןופ טאה׳מ ואװ ,םירדח יד ןופ טרעקעגמוא ךיז ןבאה ,ךעלעטיה
 ,םישמוח ,םירודים ךיז טימ ןגארטעג ןוא ,טנװא ןיא ןענרעל וצ ןביוהעגנא
 גנױ א .ךעלקאדרעםבײל יד טקוקעגסיורא ןבאה םעלאפ יד ןשיװצ ןו§ .סארמג
 םעײנ םוצ ןראדנעלאק ט5יוקראפ טאה ןגיוא יד רעביא טקורראפ טעקשאק א טימ
 ראפ א טימ ןאמרעגנױ רענעסירעגפא ןא .תולוק עקידנרענוד טימ ןגירשעג ,ראי
 ןבענ ןענאטשעג זיא ,תואיפ עטרעביושעצ ןוא לדרעב לעג א ,ןגיוא ענעקארשרעד
 ןוא ךעלפמעל־הכונח ענעכעלב ,ךעלרעשטנעב ,תיציצ ךעלטניב טימ שיוק א
 ךיז טאה ,פאק ןסיורג א טימ ,קילראק א .םניראטעפניק רא5 ןתולעמה־ריש
 ןזיװעג ,ךעלדנעמיר יד טימ טעכאפעג ,םעקישטנאק לטניב א טימ ןגארטעגמורא
 ־ראק א טימ ןטכיולאב לעטשעג א ףיוא .רעדניק עקינעפשרעדיװ טסײמש׳מ יװ
 ײלרעלא ןעגנאהעג ןבאה םע ןוא ןעגנוטײצ עשידײ ןגעלעג ןענײז פמאל־דיב
 ,הנײר הליד ףםױ ׳ר ,דאבאכ עקטאמ ,רעילאפארטםא עלעשרעה חעלכיב־השעמ
 ־װיטקעטעד ךיוא יװ ,לקודצ ׳ר רעמורפ רעד ,ךעלעפיל עיולב יד טימ עלעדנײש
 ךעלכיב ןוא ףפאקציפש סקאמ ,ןאטרעקניפ טאנ ,םמלאה קאלרעש ןופ םעטכישעג
 ןכרוד טקוקעגסיורא טאה םלושמ ׳ר .ףוצרפה תמכח ןוא דיה תמכח ןגעװ

 :בײװ מוצ ןוא ןײלא ךיז וצ ןאטעג־גאז א ןוא שטאק רעד ןופ רעטסנעפ
 ...ןעה ,לארשי־ץרא —

 ,לדײא טגער&עג טאה — ? ןאטעגנא דליװ יוזא סעפע ײז ןענײז םאװ —
 טניואװעג טשינ זיא ןוא ןליופ ןשיסור םעד ןיא ןעװעג טשינ לאמנײק זיא סאװ

 .ךעלעטיה עקידלצרעטש ענײלק יד וצ ןעװעג
 טימ בלאה טרעפטנעעג םלושמ ׳ר טאה — ,גהנמ רעד אד זיא יוזא —

 .רעזײבעג
 יד טאה ןעמ יװ טקנעדעג רע זא ,ןלײצרעד וצ טאהעג קשח לײװ א טאה רע
 זא ;סאג רעד ןיא קלח ןשפיה א טאה ןײלא רע זא ;טיובעג אד רעזײה עכיוה
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 ןכארקעגמורא ןענײז׳ס ןוא םירצמ ןיא יװ רעטסני§ ןעװעג טכאנײב אד זיא לאמא;
 וצ טײצ ןײק ןעװעג טשינ ןיוש זיא ,סנטשרע רעבא .רעניה ןוא ןגיצ קורב ן8יוא
 ׳ר טאה ,םנטײװצ :ןלעטשפא םײב ןטלאהעג ןיוש ךיז טאה עטעראק יד :ןדער
 .ןטײצ עקילאמא ןופ ןסעומש וצ ןוא ןעמיראב וצ ךיז טאהעג ביל טשינ םלושמ
 ץיז טשינ טלעפעג ,םיא ןבענ ןציז םאװ ,רעבײװ יד זא ,טסואװעג טאה רע

 טלײאעג ךיז טאה רע סאװראפ ןאטעג גנאב לײװ א ףיוא םיא טאה׳ם ןוא ,עשראװ
 סלפאק ץלא זיא׳ס ,הנמלא עשהריק א ךיז טלדנאהעגנײא ןוא ךודיש םעד טימ
 ליפוצ ךימ טאה גנױ־תרשמ רעד — .ןאטעג טכארט א רע טאה — ודלוש

 .ןײרא טנעה יד ןיא ןעמונעג
 זיא סע ןוא ,רעיומ םמלושמ ׳ר ײב ןײטש ןבילבעג טציא זיא שטאק יד
 ןפלאהעג טאה ןוא ןעגנורפשעגפארא זיא לבײל .למעזעג א ןםקאװעגםיוא ךײלג
 םײב ןדיומ ןוא רעבײװ יד ןשיװצ .טסעג עגײז ןוא םאבעלאב םעד ןגײטשםיוא

 .דײרעג א ןראװעג זיא רעיוט
 יד סאד זיא רעװ — .ןאטעג ףור א לבײװ א טאה — ,ראנ ץטעז —

 ...?ןיציבר
 ןיא גנױ־רעקעב א טגערפעג טאה — ? עננאפ ענעיורטש יד זיא רעװ ןוא —
 ןוא סיפ עםעװראב יד ףיוא ןשטאל־קעטש ענעטארטעצ ןיא ,םעקטאג עזיולב יד

 .פאק ןפיוא ץימראקש םענעריפאפ א טימ
 טאה — :חרת רעטלא רעד ,טאהעג הגותח רעדיװ ןיוש טאה׳ר ׳ןבעל׳כ —
 יוזא ראימ לאז ךאי — .ןרעה לאז רעגעי זא ,ךיוה ןאטעג גאז א לבײװ םאד

 ...:ןבעל
 עקיד א ןאטעג גניז א טאה — וסא ׳שינ סע טלאה ךאי ,ןיורק ױלעמאמ —

 .למעז עשירפ רעביוק א טימ ןענאטשעג זיא סאװ ,דיומ
 טאה םאװ — .ןאטעג ײרשעג א לבײל טאה — וןיאגכראד ץטזאל ,יעה —

 ,,.!ןארא רעצרעה ערעקנע ןיא חור א ,םעפמאלג יװ טלעטשעגקעװא קנע ץע
 ־טנארפ יד טימ ןגארטעגפיורא ןוא םלוע ןשיװצ געװ א טכאמעג טאה רע
 סע .לאמא טימ סעזילאװ ײרד ,הריד םמלושמ ׳ר וצ טריפעג ןבאה סאװ ,פערט
 .קעפ טפעלשעג ןבאה ןוא בײװ ןײז טימ שזורטס רעד ןעמוקעגסיורא ךיוא ןענײז
 ןצלאמשראפ א ןיא ןוא ,סאמ ןײז טיול טשינ ,ןזיוה עםיורג טימ לגנײ םעװראב א
 א ןסירעגסיורא ןוא ןפאלעגנא ץעגרע ןופ קנילפ זיא ,קישאד א ןא לטיה
 סיוטש א ןוא טרעטיצעגפיוא שזא טאה דרעפ סאד .לדײװ ןשידרעפ ןופ ראה ןפיוה
 ןבאה ךעלגנײ־ןםאג רעװעשראװ .ןײטש א ןא סופ ןטשרעטניה ןטימ ןאטעג
 יד .ןעלדיפ וצ םנגיוב ײז ןופ ןכאמ וצ ףיוא ראה־לדײװ עשידרעפ טלמאזעג'

 .גנױ םעד ףיוא ןגירשעגנא טאה דיומ־רעקעב
 ריד ןלאז טנעה יד — .ןאטעג שטיװק א יז טאה — !קעטאל ,וד ,יעה —

 ...!ןראדפא
 .ןרעפטנעוצפא טלײאעג ךיז טאי רעד טאה — !רוה עלהקבר ,ריד —

 ןרעה טשינ לאז יז ,רעטכאט יד ךיז ךאנ ןאטעג יצ א טאה לטעמורפ־עזיור .
 ־ףיטש ןוא בײװ ץיז ,םלושמ ׳ר — ײרד עלא ןבאה דלאב .דײר עםואימ יד
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 טאה םאװ ,גנוניואװ רעד ןו§ גנאגנײרא־טנארפ םוצ טזאלעג ךיז — רעטכאט
 .קאטש ןטשרע ןצנאג םעד ןעמונראפ

2 

 ךיז געט טניז ןיוש ןבאה ׳ןירעפלעהםיורא ריא ,עינאמ ןוא טםניד יד ימענ
 ־םיוא ךיז ייז ןבאה טנײה .בוטש יד טמיורעג5יוא ןוא ןעמלושמ ׳ר ףיוא טכירעג
 ןיא ׳עלאם רעד ןיא ןפמאל יד ןדנוצעגנא ןוא םאבעלאב םעד דובכל טצופעג
 םלושמ ׳ר •רעמיצ־ףאלש ןיא ןוא בוטש־םע רעד ןיא ׳טעניבאק ןיא ,קעטאילביב
 לאמנײק טאה רע .געװ ןופ טמוק רע ןעװ קיטכיל ןײז לאז׳ם טאהעג ביל טאה

 טאה הריד יד .דאב־םעראװ ןופ תונתמ ןטםניד ענײז ןעגנערב וצ ןסעגראפ טשינ
 יד טניז ןסאלשרא! ןענאטשעג זיא ט§לעה א רעבא ,ןרעמיצ ףלעװצ טאהעג

 .ןבראטשעג זיא עטסאבעלאב
 א ךיז טימ טרי5 רע זא ןוא טאהעג הנותח טאה םלושמ ׳ר זא ,הרושב יד

 רע .רעסײמש לבײל ןטסניד יד טכארבעג טאה ,רעטכאט־ףיטש א ןוא בײװ טירד
 ײב ןא־פאכ א ןאטעג ךיז טאה יז ןוא רעיוא ןיא דוס א ןימענ טמיורעגנײא טאה
 ־רעד ענעגײא סאד ןבאה ךאנרעד דלאב .שטיװק א טזאלעגסיורא ןוא ןטסירב יד
 .קעפ טכארבעגפיורא ךיוא ןבאה סאװ ,עקשזורטס יד ןוא שזורטס רעד טלײצ
 ןעמוקעגנא ןענײז דלאב לײװ ,ןדער וצ גנאל טײצ ןײק ןעװעג טשינ זיא סע רעבא
 ןטײרב ןיא ןענאטשעג ןענײז עינאמ ןוא ימענ .טסעג ענײז ןוא סאבעלאב רעד
 טאה םלושמ ׳ר ןעװ .םיצירפ ײב ךיז טריפ סע יװ ,ןצריש עסײװ ןיא ,ראדיראק
 :לוק ןײא ןיא טרע6טנעעג עדײב ןבאה ,טנװא ןטוג טגאזעג ןוא ריט יד טנפעעג

 !עבאכוב ,סאבעלאב ,טנװאנ־טוג —

 טא ... טאהעג הנותח באח׳כ .. . טגאזעגנא אמתסמ ןיוש ךײא טאה׳מ —
 .רעטכאט ריא זיא סאד ןוא ...עטסאבעלאב עײנ יד זיא

 .קילג טימ ןײז לאז .סאבעלאב ,בוט־לזמ —

 ןבאה ןגיוא יד ןוא ,לדײמ םעד ,יור5 רעד ףיוא קילב א ן&ראװעג טאה ימענ
 ןאט וצ ןעװעג זיא גנאלראפ רעטשרע ריא .טײרדעגרעביא טשינ רעיש ריא ךיז
 יז .טנעאנ ןענאטשעג טשינ זיא דיומ יד רעבא .שײלפ ןקיד ןיא פינק א ןעינאמ

 .רעטכעלעג א טימ ןצעזוצסיורא טשינ ןטלאהעגנײא םיוק ךיז טאה

 קיצנוק טאה יז סאװ ,לטײש טבראקעג דנאלב א ןיא ,עלעה א ,עקיד א ,ימענ
 ןיוש זיא יז .הנמלא עטלפאט א ןעװעג זיא ,ראה ענעגײא יד טימ טמעקעגפיונוצ
 ןעמאנ א טאהעג טאה יז .גנױ ןעזעגסיוא טאה יז ראנ ,רעקיצרעפ יד ןיא ןעװעג
 יװ זיוה םיורג אזא ןריפ וצ הרובג רעצראװש ריא טימ ןוא פאק ןגולק ריא טימ
 רעביא ןעגנאגעג זיא ימענ ןעװ .קאזאק ימענ יז ןעמ טאה ןפורעג .סמלושמ ׳ר
 ףיוא ןאטעג טאה יז זא .רעטראפ רעד ריא רעטנוא טרעטיצעג טאה ,בוטש רעד
 ־נײרא ןוא ךעלטרעװכײלג עריא .ףיוה ןיא טרעהעג ןעמ טאה ,ײרשעג א ןעינאמ
 ןוא ןכאק ןיא טפאשהירב ריא ןגעװ .װאבישזג ן&יוא טמשעג ןבאה ןשינעגאז
 ־ראג ,ןכיוה א ןעמונעג יז טאה טלאהעג א .םישודיח טלײצרעד ןעמ טאה ןקאב
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 ערעװש ןעמלושמ ׳ר ײב ןגיל טאה יז זא ,טדערעג טאה׳מ ןוא ,טםניד א יװ טשינ
 .טנעצארפ ףיוא רעטנזיוט

 א — .ריא ןגעװ טגאזעג רעסײמש לבײל טאה — הבקנ עטפיבעג א —
 .טיוש א ןיא עטכוק

 .ראי ןעצ טימ ריא ןופ רעגנײ ןוא ןימענ ןופ רעקירעדינ ןעװעג זיא עינאמ
 ׳ר לײװ ,ןימענ ײב ראנ ,ןעמלושמ ׳ר ײב טשינ ךעלטנגײא יז טאה טנידעג
 ,דיומ א ןעמונעגוצ ךיז טאה יז ןוא עמום עקיכעלײק א ןימענ ןלאצ טגעלפ םלושמ
 א ןעװעג זיא עינאמ .ןײרא קראמ ןיא שיוק םעד ןגארטכאנ ריא לאז םאװ
 זאנ רעטײרב א ׳ןקאב־ןיק עקידנצראטשםיורא ,םינפ קישטאלפ א טימ ,עצראװש
 ןטכאלפראפ יז טאה ראה יד .קימלאק א ײב יװ ,ךעלעגײא עכעלמורק ראפ א ןוא
 עסיורג ראפ א ןסעזעג ןענײז ןרעיוא יד ןיא .ןטײז עדײב ןופ ךעלצנערק ןיא
 ןופ טײק א ןעגנאהעג זיא זדלאה ןפיוא .םרעדעפגנירפש יװ עטײרדעג ,גנירעיוא
 ןיא.ןפלעה ריא לאז׳מ טפראדעג טײװ יוזא טשינ טאה ימענ .סנדליג ענרעבליז
 ־סיוא ןצימע יװ — ןאט וצ ןײלא ץלא טאהעג ביל טאה יז — טפאשטריװ רעד
 ןטםניד יד ןבאה ,סנגעװרעטנוא ןעװעג זיא םלושמ ׳ר ןעװ ,ץראה םאד ךיז ןדערוצ

 ןעקנורטעג ןכאװרעדניא ןבאה ײז .םײה רעד ןיא ךיז ײב יװ טעװעטאבעלאב אד
 ןיא ךיז ןשיװצ ןליפש ןײא ןיא ןטלאהעג ןוא ךעלעבאב טלגערפעג ךיז ,דעמ
 לאמ סעדעי טאה ימענ זא ,לזמ אזא טאהעג טאה ,ןירענײגיצ יד ,עינאמ .ןטראק

 .ןדליג ראפ א ריא ײב ןריולראפ
 רעצניװארפ אזא — .ריא ןגעװ ןגאז ימענ טגעלפ — ,פא ךימ טצאד יז —

 ...!היח

 טאה ,ראדיראק ןיא טעדוסעג ךיז ןבאה ןטםניד עדײב ןעװ טײצ רעד ןיא
 ץלא .הריד ןײז רעטכאט־ףיטש רעד ןוא בײװ םעד ןזיװעג לײװרעד םלושמ ׳ר
 ןענאטשעג זיא בוטש־סע ןיא .החפשמ רעסיורג א ראפ טעטבירעגנײא ןעװעג אד זיא
 ןופ טלגנירעגמורא ,ןטײז עדײב ןופ ןענעפע וצ ןטאלב טימ שיט רעקיזיר א
 ןעמונראפ ןצנאגניא ןעװעג זיא טנאװ ןײא .סעקלאג עביוה טימ ןלוטש ענעבמעד
 ־םיגורתא ,ךעלםקיב־םימשב ,סרעכעב־שודיק טימ טלעטשאב ,םנעדערק א טימ
 רעטניה ןופ .םעזאװ ,ןצאט ,סעקניפאראק ,ןשאלק ײלרעלא ,ןראװאמאם ,סעקשופ
 ןוא ןגיובעצ ,םילכ ענרעבליז ןוא םעפעג־ןאלעצראפ טקוקעגםיורא טאה ןביוש יד
 ,פמאל־ץילב א ןעגנאהעגפארא טאה ןקלאב ןופ .ןרעײש ןוא ןבײר ןופ טצארעצ
 עינאב א ןוא ,ןטײק ענעזנארב טימ טזאלעגפארא ןוא ןביוהעגפיוא טאה׳מ סאװ

 .טיורש טימ

 עטלא טימ קנעש ןוא עםאק ענרעזײא ןא ןענופעג ךיז טאה ראטנאק ןיא
 ןיא .סקאוױרט ןוא שוט ,ביוטש טימ טקעמשעג אד טאה סע .רעכיב־טפעשעג
 רעד ףיוא .םירפס טימ ףיורא זיב לופ ןעװעג טנעװ ײרד ןענײז קעטאילביב רעד
 טימ טשײלעג ןוא רעדעל ןיא ןדנובעגנײא ךוב קיד הנושמ א ןגעלעג זיא דרע
 ,חלג ןשימיור א ןופ טסאפראפ ,ך״נת ןופ עיצנאדראקנאק א ןעװעג זיא סע .דלאג
 עקילײה יד טימ ןעמאזוצ ןײטש לאז םע טלאװעג טשינ טאה םלושמ ׳ר ןוא
 ,רפס א ןעמונעגםיורא ,סעצילאפ יד וצ ןעגנאגעגוצ זיא לטעמורפ־עזיור .םירפס
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 ׳ר וצ ן&ורעגנא ךיז ןוא ,טאלב־רעש ןיא ןאטעג קוק א ׳ליבםנאמ השעמ
 !ןעמלושמ

 ? דוד ירבד א אד רש6א טסאה —
 .םיר6ם עלא טשינ ןאק׳כ .טשינ םײװ׳כ ? עה —

 ךם א ןגיל ךאנ ןבאה רימ .ראי עגנאל וצ ריד ׳ןאמ ןײמ ןופ זיא׳ס —
 ...ןדי־בתכ

 .טרעפטנעעג םלושמ ׳ר טאה — ו ןא ץלא ןבײרש ןדײ סאװ עלאמ —
 יד טימ רעמיצ־ףאלש סאד ,טעניבאק םעד ןעיור§ יד ןזיװעג ךאנ טאה רע
 ־נײװעגמוא ןא — עלאם יד ןוא ׳ןרעדנא םעד סיואגנעל סנײא ״ןטעב ענעבמעד
 ןענײז סע םאװ ,טיפוס ןטצינשעג א טימ ,רעטסנעפ ריפ טימ בוטש עסיורג ךעל
 טימ טריטעפאטםיוא — טנעװ יד .בראפ־דלאג ןופ ןרופש ןבילבעג םיא ףיוא
 ־עגרעביא ןלעטאפ טימ טלעטשעגמורא ןעװעג ןענײז — ןטעפאט עקידלאג־לעג
 ,ךעלכעלעטשעג ,ךעלשיט ,סעפאס ײלרעלא טימ ,סעלטא ןלעג טימ ענעגיוצ
 ןענײז טנװײל רעכעלבלעג טימ ןגיוצעגרעביא ןאיפעטראפ א ףיוא .ךעלקנעש
 ןענײז סערבאלעדנאק יד ןוא ןפמאל יד .ךעלרעטכײל עטדליגאב ײװצ ןענאטשעג
 ,רעטסנעפ יד ײב .סעמזירפ עטביוטשראפ טימ ןעגנאהעגמורא טכידעג ןעװעג
 ־םוגי5 טימ םרעמע ןענאטשעג ןענײז ,ןענידראג ןוא ןעגנאהראפ טימ ןגיוצראפ
 טכא יד ,פמאל־הכונח רענרעבליז א ןעגנאהעג אד זיא׳ס .ןעמלאפ ןוא רעמיוב
 ־עזיור .הרונמ רעד ןופ רעטסומ ןטיול ,סרעכעב ןוא ןעמולב טימ טריצאב ןרער

 .ץ8יז א ןאטעג טאה לטעמורפ
 ...!תוכלמ א — ןאטעג־גאז א יז טאה — ו גיוא זײב ןײק —

 .ן6ורעגנא ךיז םלושמ ׳ר טאה — ,רצוא ןא טםאקעגפא טאה׳ם ? אה —
 ...קאבאט־קעמש א טרעװ זיא׳ס ןוא ־-

 קעװא זיא ןוא רעטכאט ןוא רעטומ טזאלעגרעביא לאמא טימ טאה רע
 ־עגםיוא טאה לדײא .סהרשע־הנומש ײװצ טימ בירעמ ןענעװאד טעניבאק ןיא

 לברא עטעדלאפעג טימ עזולב רעסײװ א ןיא ןבילבעג זיא ןוא לקער סאד ןאט
 — םמערא יד ,לאמש ןעװעג ןענײז ןעלםקא יד .טנרא5 ןו5 ףײלש א טימ ןוא
 ןכעלטיור א ןעמוקאב ראה יד ןבאה פמאל־ץילב ןגעק .ךאלפ — טסורב יד ,ןיד
 לעטאפ א ףיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה לטעמורפ עזיור .רעפוק ןופ יװ ,ןײשפא

 .עלעקנעב־םופ א ףיוא ךיש יד טראפשעגנא ןוא
 ־בלאה ןוא קידנעגניז־בלאה טגערפעג יז טאה — ,בעל־רעטכאט ,ונ —

 ז אה ,הלודג א ? וטסגאז םאװ — ,קידנענײװ
 .קילב ןפראש א ןאטעג ריא ףיוא טאה לדײא

 .ןאטעג־גאז א יז טאה — !ןבײלב טשינ אד ל׳כע .עמאמ ,םנײא ץלא —
 ...קעװא רא5 ךע —

 .טלקאשעגפא שזא ךיז טאה לטעמור5־עזיור
 בילוצ ןאטעג ץלא ךאד באה ךע ? ךיג יוזא ,ןיוש !רימ זיא רעטסני5 —

 .ןרעגלאװ ןרעה5יוא ךיד טסלאז וד זא .ריד
 ...!רעדנאנא טימ ץלא !טגײ5 סע באה ךע —
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 רעטעביז רעד וצ רימ טםײגרעד ?טנײ6 וטםאה םאװ !רימ זיא ײװ —
 ...!פיר

 .ךעלעטיה ענײלק יד טימ ןדײ יד ,ןטםניד יד ׳בוטש יד ,ןטלא םעד .ץלא —
 ...!לדניזעג עצנאג׳ס

 ט׳רע !ןבאה הנותח םעשישטרעמ טסעװ ז רעטלא רעד ריד טוט םאװ —
 !בתפ א באה ךע !ןדנ ןבעג ריד

 אד זיא׳ס .ןבאה הנותח ׳שינ ליװ ךע ןוא בתפ סאד ׳שינ ףראד ךע —
 .עיזא קיטש א

 ןעמונעג ןוא לכיט ענעטסיטאב סאד ןעמונעגסיורא טאה לטעמורפ־עזיור
 וצ ןעװעג רעװש זיא׳ס ןוא טיור ןראװעג ריא ןענײז ןגיוא יד .זאנ יד ןצײנש

 .טנײװ יז רעדא יז טכאל יצ ןסיװ
 ? ןבאה ןראי ענײמ ןו§ וטסליװ םאװ ? ןפיול וטםעװ ואװ —

 .ןרידוטש רעטײװ ל׳כע .ץײװש רעד ןיא קעװא ל׳כע •—
 ןא ? ןרעװ ריד ןופ טעװ סאװ ? מרידוטשנא קינײװ ךאנ ךעד טסאה —

 ...!דיומ עטלא
 ...!טײלסנאמ עלא דרע׳רד ןיא באה ךע ~

 ריא זיא ליונק א ראנ ׳ןרעפטנעפא טלאװעג ריא טאה לטעמורפ־עזיור
 עטלצנירעג יד טימ םינפ סאד טלעטשראפ טאה יז .לגראג ןיא ןקעטש ןבילבעג
 זיא ןוא טלעטשעגפיוא ךיז יז טאה ךאנרעד .טלקאשעגוצ גנאל ךיז ןוא טנעה
 .לזמ ריא ףיוא ןגאלק ןוא ןציז ןבײלב טנאקעג טשינ טאה יז .ךיק ןיא קעװא
 ןײק טשינ ,לאמטכאנ ןײק טשינ ,טײרגעגוצ ןעװעג טשינראג אד ךאנ זיא׳ס
 ןתעשרמ ערעטיב ןעװעג ןענײז ןדיומ־טםניד יד .רעטכאט רעד ראפ רעגעלעג
 טאה ײט זאלג ןײק וליפא .ןראװעג סלענ ץעגרע טאהעג זיא םלושמ ׳ר ןוא

 ...טגנאלרעד טשינ ריא ןעמ
 טימ ןוא םעילפאק ןופ ןוױוא ןטײרב א טימ ,עסיורג א ןעװעג זיא ךיק יד
 יד .םנקעב ןוא ןענאפ ענרעפוק ךם א טימ ןעגנאהאב ,טנעװ עטבראפעג־זאר

 טקעמשעג אד טאה םע .ןעלםעק ראפ טםאפעגוצ ןעװעג ןענײז סעקרעײפ עטײדב
 טליהעגנײא — עינאמ עצראװש יד .גנירמיצ ןוא ךעלכיק ענעקאבעג־שירפ טימ
 ־עג זיא — ךעלעגײפ־רעמוז ,רעטעלב ,ךעלעמילב טימ לופ ,לכלאש טיור א ןיא
 ןאטעגםיוא טאהעג טאה ימענ .ןטראק טגײלעגםיוא ןוא עלעקנעב־םופ א ףיוא ןסעז
 ־קעװא ץעגרע טײרגעג ,םינפא ,ךיז טאה יז .לטנאמ א ןאטעגנא ןוא ךוטראפ סאד

 .ןײגוצ
 ןםײװ רימ — .טגאזעג ריא וצ לטעמורפ־עזיור טאה — ,לחומ עשז־טײז —

 ?ןוטניהא ךיז רימ ןלאז ואװ .טשינראג אד
 .עכעלזײב א טרעפטנעעג ימענ טאה — זןביטש ׳אק ׳שינ אד ןלעפ׳ם

 !רימ ץ׳טזײװ ןוא טוג יוזא ץ׳טײז —
 טײהרעמוטש טלאװ יז יװ ׳ןעינאמ ףיוא קוק א ןאטעג קידנשראפ טאה ימענ

 .הצע ןא ריא טימ ןטלאהעג ךיז
 .טכאמראפ ןענײז ןבוטש םעטםאבעלאב רעד —

 .ןענעפע ןײז טוג יוזא ץע טעװ ׳ונ —
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 .דנאטשאב א טראד זיא׳ס ׳ןראי ןםאלשרא5 ןיוש ןעײטש ײז —

 .ןעמיורפיוא ןזומ ץע טעװ ׳ונ —

 י טעפש וצ ןיוש זיא טנײה —
 לטעמורפ־עזיור טאה — ופמאל א תוחפה־לכל ןא ץ׳דניצ ןוא ץ׳טמוק —

 .ןליופאב־בלאה ׳ןטעבעג בלאה ךיז

 ןענאטשעג&יוא ליופ זיא עינאמ ןוא ןעינאמ וצ קנואװ א ןאטעג טאה ימענ
 ׳ךעלעמאפ ןעגנאגעג זיא יז .ןעלסילש טנוב א דאלפוש־שיט ןופ ןעמונעגםיורא ןוא
 וצ ןײלא ךיז יז טײרג יצ ׳ןעגעקרעד וצ ןעװעג רעװש זיא׳ם ןוא ׳טירט ייב טירט
 ־םיורא ריא ײב טעמכ טאה ימענ .ןימענ ןעלםילש יד ןבעג טעװ יז רעדא ׳ןענע&ע
 יד זא ׳ראלק ןעװעג ןעלטעמורפ־עזיור ןיוש זיא םע .ןעלםילש טנוב םעד טפאכעג

 .םיעכהל־וצ ןאט ןוא ןפעלשפא ןליװ ןדיומ

 ןעװעג זיא םע .פמאל־ײטש א ןגארטעגנײרא ןוא ריט א טנפעעג טאה ימעג
 סאװ ׳ןטעפאט עלעקנוט טימ טריצעפאטםיוא טנעװ יד ׳רעמיצ דנור־בלאה א
 ןעגנאהעג טשינ ןענײז רעטסנעפ יד ףיוא .טלײשעג ןיוש טראד ןוא אד ךיז ןבאה
 טלעטשעגגא ןעװעג אד ןענײז םע .ןטעלאר ענעסירעצ ראנ ׳ןעגנאהראפ ןײק
 עטײרב א ןענאטשעג אד זיא םע .ןעמולב ןא פעט־ןעמולב ׳סעדאמאק ׳ןלוטש־גיװ
 ףיוא .ןריט יד ףיוא פעק־ןבײל טימ ןוא סמיזעג ןכיוה א טימ קנאש־רעדײלק
 ־עמוא — גנאלזעש םעד ףיוא ׳ןלוטש יד ףיוא ׳ךיפעט םעד ףיוא ׳ןדאב־סופ םעד
 .ןטסוה ןביוהעגנא ךײלג טאה לטעמורפ־עזיור .ביוטש רעקיד א ןגעלעג זיא םוט
 ־עגסיוא ןוא ןילאט§אנ ןופ תוחיר עטפעװעגםיוא טימ טקעמשעג אד טאה סע
 ךלאק לקיטש א .טעפירקסעג טאה סיפ יד רעטנוא ליד רעד .ץלאה טנקירט
 טאטשנא .טנאה רענעגראבראפ א ןופ ןפראװעג יװ ׳ןקלאב ןופ ןלאפעגפארא זיא
 עצנאג ןבאה ןופרעד ןוא ןטלאהעג םיא ימענ טאה ׳פמאל םעד ןלעטשוצקעװא
 רעײז ןםירעגרעביא טאה׳מ םאװ ׳עטוג־טשיג יװ ׳טצגאטעצ ךיז םנטאש ןטנוב
 יצ ׳לדיטשײב םוצ קילב א טפאכעג טאה לטעמורפ־עזיור .שינעוט קיטכאנאב

 .הזוזמ א אד טגנעה׳ס

 ך הברוח אזא ןיא ןעניואװ ןעק רעװ —

 ־טנעעג ימענ טאה — וטכארעג ׳שינ קנע ףיוא רענײק ךיז טאה׳ס —
 ־עזיור .רעטערקעס א ףיוא פמאל םעד טלעטשעגקעװא קיטםאה ןוא טרעפ
 ־רעטניה ףיוא טירט א טכאמעג ןוא לגיפש א ןיא ןאטעג־קוק א טאה לטעמורפ
 ןעזעגסיוא םינפ ריא טאה זאלג ןכעליולב־ןירג ןטצאלפעצ םעד ןיא .ץכעלײװ

 ...ןעײװצ ףיוא ןטלאפשעצ יװ

 טדערעג יז טאה — ׳ן§אלש טעװ רעטכאט ןײמ ואװ ׳׳שינ וליפא םײװ ךע —
 .טשינ םענײק וצ ןוא ךיז וצ

 רעגרע ןא ךאג טראד זיא׳ס ראנ ׳טעב א ךאנ טימ בוטש א אד זיא׳ס —
 ...אד יװ בשומ

 ־עזיור טאה — ׳טנאװעגטעב׳ס ןעמונעגטימ ׳שינ וליפא ןבאה רימ —
 .ןאטעג ןסיװ וצ לטעמורפ

 ־יוב ן6יוא טקאפראפ זיא טנאװעגטעב ם׳םולשה־הילע עטםאבעלאב רעד —
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 ךאנ יװ ,טרע6טגעעגפא ריא טאה לוק־רעדיװ א ןוא טגאזעג ימענ טאה — ,םעד
 .סנגיל ןײק טשינ טגאז יז זא ,תודע טגאזעג טלאװ ,עגעעזעגמוא ןא ,ענײא

 ־עזיור •ןײלא ןעלטעמורפ־עזיור טזאלעג טאה ןוא םיורא קיטסאה זיא יז
 זיא׳ם ראנ ,ןענעפע טװאורפעג ןוא עדאמאק רעד וצ ןעגגאגעגוצ זיא לטעמורפ
 ־רעטײװ ןיא טריפעג טאה םאװ ,ריט א וצ טנאפשעגוצ טאה יז .ןםאלשראפ ןעװעג
 טאה לבעמ עטנקירטעגםיוא םאד .טכאמראפ ןעװעג זיא׳ס ראנ ,םירדח עקיד
 ־עזיור .ןטאש ןטײרב א ןפראװעג טאה טלאטשעג םלטעמורפ־עזיור .טעפירקסעג

 ןגעלעג זיא רע יװ ,יודנא^ דוד ׳ר ,ןריא ןאמ ןא טנאמרעד ךיז טאה לטעמורפ
 טימ טקעדעגוצ ,ריט רעד וצ סיפ עטציפשעגסיוא יד ,דרע רעד ףיוא רעטיוט א
 ךאנ ןענײז ראי ײרד ןײק .םנפאקוצ טכיל ענעםקאװ ײװצ טימ ,ךוט ץראװש א
 א .ןרעדנא ןא ןופ בײװ א ןיוש זיא יז ןוא הריטפ ןײז ןופ קעװא טאהעג טשיג

 •זקור ןרעביא רעבירא ריא זיא רעדיוש
 טאה — 1 רעטכאט ןײד ראפ ראנ ,ןאטעג סע ךיא באה רימ ראפ טשינ —
 טקישעגוצ ריא לאז׳ם — .ריא ןבענ ןעװעג טלאװ תמ רעד יװ ,טלמרומעג יז

 ...!גוױז רעטכער רעד ןרעװ
 רעד ןופ .טנײװעצ ךיז ןוא ןטלאהגײא טנאקעג טשינ רעמ ךיז טאה יז
 א ןא טנאמרעד טאה׳ס .ןאיפעטראפ א ןופ ןקיופ א טרעהרעד ךיז טאה עלאס
 ׳ר .ןשיװאלק יד רעביא טפאלקעג לדײא טאה סאד .ןרענוד קידלקײק טײװ
 םאװ ,לוק קראטש א טימ ןעגנוזעגרעטנוא ןוא טמורבעג ואװ־ץעגרע טאה םלושמ
 ־עג רע טאה םאד .קיצכא וצ טנעאנ ןופ ןקז ןײק ראפ טםאפעג טשינ טאה
 .בירעמ ךאנ טלעפראפ טשינ לאמגײק טאה רע סאװ ,תױנשמ קרפ ןײז טנרעל
 הבותכ א ןא טג׳עג ןרעװ עקיזאד יד ןוא ,הבותכב אלש תואצױ וליאו —
 ןוא השמ תד ןפיוא רבוע זיא יז זא — .טשטײטעגםיוא ןײלא ךיז רע טאה —
 טשינ טאה׳מ סאװ ,זײפש םיא טיג יז זא ז השמ תד רעד זיא סאװ .תידוהי תד
 ןײק טשינ טמענ ,הדינ א זיא יז ןעװ םיא טימ טניואװ ,רשעמ ןײק,ןבעגעג
 זתידוהי תד רעד זיא סאװ ןוא ...םײקמ טשינ זיא ןוא רדנ א טוט ,הלח
 ןדעי טימ טדער ןוא סאג ןיא טניפש ,ראה עזיולב יד ןיא סיורא טײג יז זא
 זא ? ןירעײרש א זיא סאװ ןוא .ןירעײרש א ךיוא :טגאז ןופרט ׳ר ...םענייא

 ...יז ןרעה םינכש יד ןוא בוטש ןיא טדער יז
 זיא םע .ןעגנילק קיכליה ןוא רעװש א ןגארטרעד ךיז טאה ןםיורד ןופ
 ׳ר ןגעקא ןענאטשעג זיא סאװ ,רעטסיולק רעװאכישזג ןופ קאלג רעד ןעװעג
 ןוא ,ןדײ וצ טשיג ,םײוג וצ רעהעג עשראװ זא ,טנאמרעד ןוא זיוה ם׳םלושמ
 ,םמערוט עכיוה ײװצ יד ףיוא םימלצ יד ץלא ךאנ ןבאה טכאמרעביוא יד זא

 ...ןײרא למיה ןטילגעגנא ןיא ךיז ןסײר םאװ

3 

 ־עג הנותח ראי קיצכא עפאנק וצ טאה טאקשומ םלושמ ׳ר זא ,הרושב יד
 סמלושמ ׳ר .עשראװ רעביא טײרפשראפ ךיג ךיז טאה ,לאמ ןטירד םוצ טאה
 ךיז ןבאה ײז .ןושל סאד ןריולראפ יװ ןבאה רעבײװ עדײב ןופ רעטכעט ןוא ןיז
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 דארג רעבא ,רעוטפא ןוא קינםיעכהל־וצ םעד ׳ןטאט רעײז ףיוא טכירעג ץלא
 ןטםיופ יד ןיא טכאלעג ןבאה טײל עדמערפ .ןלאפעגנײא טשינ םענײק זיא םאד

 .ןײרא

 .ןדײ עטםארפ טגאזעג ןבאה — ״רמהב עטלא ןא —
 .םידמול טהנעטעג ןבאה — :ארממ ןקז א —

 ־טשינ טדערעג ןבאה — ,ןבראטש וצ ןײא טשינראג םיא טלאפ םע —
 .רעבײװ עשירעניגראפ

 .ןבעל וצ ןא טשרע טביוה רע ,םאװ ךע םײװ —
 עלא ןוא לאמא־רעבא ןוא לאמא־רעדיװ םעד ןגעװ טםעומשעג טאה׳מ
 טאה םאד טעברא םלפאק זיא םאד זא :ריפםיוא םענעגײא םוצ ןעמוקעג ןענײז
 ־וצוצ ראי טרעדנוה רעביא ידכ ,ןעמלושמ ׳ר טכאמעג הנותח ,תרשמ לפאק ,רע
 ,װאבישזג ןפיוא ךעלביטש־םידיםח יד ןיא .השורי יד רעדניק יד ײב ןביור
 רעדײא ךאנ םעײנ רעד ןופ טםואװרעד ךיז ןעמ טאה ,עניאנג רעד ,עדראװט רעד
 ־לעב רעד .ײרעדערעג א ןראװעג זיא׳ם .בירעמ טנװאדעגפא טאה םלוע רעד
 ןבאה רענעװאד יד ראנ ,ליטש ןײז לאז׳ם ,דומע ןיא טשטאפעג טאה הליפת
 טגאזעגכאנ טשינ טאה׳מ ראנ ,שידק טגאזעג ןבאה םילבא יד .טלמוטעג רעטײװ
 .זיוה םמלושמ ׳ר ןעמאגעגײבראפ ךם א ןענײז םײהא געװ ןפיוא .ןמא ןײק
 שזא ,תולוק ןכאמ ןוא ןפיולוצנא ןעמוק ןלעװ רעדניק יד זא ,טכירעג ךיז טאה׳מ
 רעטניה יד ןופ ךראש ןײק ןעמונראפ טשינ טאה׳מ רעבא .םאג ןיא ןרעה טעװ׳מ

 .רעטםנעפ ענעטכיולאב טכא יד

 וצ ךײר ןביוהעגנא טאה םלושמ ׳ר טניז ,ראי קיצפופ עפאנק יד ןיא
 טאה׳ם .ןכאז עשילרעטםיוא גונעג םיא ןגעװ טרעהעגנא ךיז ןעמ טאה ,ןרעװ
 ־עגםיוא םיוראפ ןעװעג זיא ןאטעג טאה רע םאװ ץלא זא ,טכודעג לאמוצ ךיז
 ךיז טאה רע .ןכאלוצפא ײז ןופ ןוא םירחום רעװעשראװ יד ןשימעצ וצ טנכער
 ־ראפ ײז ײב טעװ רע זא ,טגאזעגםיואראפ טאה׳מ םאװ ,ןטפעשעג וצ ןעמונעג
 רעצעלפ טפיוקעגנא טאה רע .חוױר טכארבעג ןבאה ײז רעבא ,פאק םעד ןריל
 ןעמ טאה טײצ רעד טימ ראנ ,בושי ןופ טײװ ,טאטש רעד רעטניה ץעגרע
 .טלעג עכאפנעצ םאד ײז ראפ ןעמונעגפא טאה רע ןוא ןעיוב ןביוהעגנא טראד
 ןטלאהעג ןבאה םאװ ,ןעגנומענרעטנוא ןופ םעיצקא טלדנא,רעגנײא טאה רע
 ־יװיד טכארבעגנײרא ןוא ןםקאװעג ןענײז ןריפאפ יד רעבא ,ןריטארקנאב ײב
 םיריבג רעװעשראװ בור׳ם .טרעקראפ ןאט ןײא ןיא ןטלאהעג טאה רע .ןדנעד
 ־אלאיב ןײק ןראפעג זיא טאקשומ םלושמ ׳ר רעבא ,םידיםח רערוג ןעװעג ןענײז
 א ראפ ןכאמ טלאװעג םיא טאה׳מ .םלוע םענײלק א טימ ןיבר א וצ ,ענװערד
 ןשימ טלאװעג טשינ ךיז טאה רע רעבא ,ריבג א ראפ טםאפ׳ם יװ ,םנרפ
 ,טראפשעגרעביא ןעמעלא רע טאה ,טשימעג אי ךיז רע טאה .םינינע עשלהק ןיא
 רע .פעק עבארג ,ןםקא ,םיצראה־םע — םינבר ,םידמול ,םידיגנ ןפורעגנא
 שיםור טנאקעג ןבאה םאװ ,םיטאבעלאב עמורפ עטלײצעג יד וצ טרע׳דעג טאה
 ־לארענעג םײב בושח לקיטש א זיא רע זא ,טגאזעג טאה׳מ ןוא ,שיליופ ןוא
 ,תונלדתש טימ ןקיש טװאורפעג לאמ לפיװ רעבירעד םיא טאה׳מ .ראטאנרעבוג
 .תוללק עטיוט טימ ןטלאשעג םיא טאה׳מ ןוא טגאזעגפא ךיז טאה רע רעבא



 17 טאקשומ עילימא9 יד

 ןסעגעג רע טאה ןםײבנא ףיוא .ןגעװ ענעגײא ענײז טאהעג ץלא ןיא טאה רע
 טלאק א ראנ ,ערעדנא יװ ,עיראקיצ טימ עװאק ןוא רעטופ טימ למעז טשינ
 ןבעגעגפיוא זיוה ןײז ןיא ןעמ טאה גאטימ .טיורב ץראװש טימ ןוה לקיטש
 יד .טכאנראפ ףניפ ראנ ,עשראװ ןיא ךיז טריפ םע יװ ,רעגײזא ײװצ טשינ
 טעװ׳מ ןוא ןשטילגסיוא ךיז טעװ רע זא ,ןעזעגסיואראפ עלא ןבאה טײצ עטשרע
 ענעמוקעגפיוא ךם א טימ ןפארטעג טאה׳ס יװ ,סעכעבעב יד ןפיוקראפ םיא
 ןוא רעבירא ןענײז ןראי רעבא ,ןסירראפ ךיז ײב ןראװעג ןענײז סאװ ,םיריבג
 יוזא ןסקאװעג זיא טפאשיריבג ןײז .טשטילגעגסיוא טשינ ךיז טאה םלושמ ׳ר
 טשינ ךיז רע טאה ײברעד .םיאנוש יד ףיוא דחפ א ןפראװעגנא טאה׳ס זא ,ךיג
 טאה׳מ ןוא ,ןטפעשעג ײלרעלא ףיוא ןפראװעג ךיז ראנ ,רחסמ ןײא ײב ןטלאהעג

 .ךײר טרעװ רע םאװ ןופ ןײגרעד טנאקעג טשינ טכער לאמנײק
 רעצעלפ טפיוקעג טאה רע :ןעמונראפ טשינ ץלא ךיז טאה רע םאװ טימ
 ־םיורא רעדא ,טכירראפסיוא ײז ןוא תוברוח טלדנאהעגנײא ;רעזײה טיובעג ןוא
 זיא רע זא ,טרעהעג ןעמ טאה אד .ץלעמש ףיוא ןזײא םאד ײז ןופ ןעמונעג
 א וצ ףתוש א ןראװעג רע זיא אד ןוא קירבאפ־לגיצ א ןופ רעמיטנגײא ןא
 רעד ןיא ץעגרע דלאװ א ץירפ א ײב טפיוקעגפא רע טאה אד :עטוה־זאלג
 ןגײלוצרעטנוא ףיוא ,ןלעװש ןםיוטש דנאלגנע ןײק טקישעג ןוא עטיל רעשיליופ
 ןא ןופ טפאשרעטערטראפ א ןגארקעג רע טאה אד ןוא ,ןסלער־ןאב יד רעטנוא
 ׳ר זא ,םעײנ רעד טימ טכאקעג עשראװ טאה טײצ א .ײרעבראג רעשידנעלםיוא
 ־ארפ ןיא טיובעגפיוא טאה רע .רעלדנעה־עטאמש א ןראװעג זיא טאקשומ םלושמ
 ףיוה וצ ףיוה ןופ םוא־ןעײג םאװ ,םעיוג יד ןוא ,עפאש א ,עשראװ רעטניה ,עג
 רעײז טלעטשעגפא ןטראד ןבאה ,סעטאמש ןביולק סעצײלפ יד ףיוא קעז טימ

 ןרעטײל םוצ טצוג׳מ םאװ ,רענײב ײז ײב ןעמונעגפא ךיוא טאה רע .הרוחם
 רעבא ,ןפראװעצ יוזא טשינ רעמ ךיז םלושמ ׳ר טאה ןראי עטצעל יד .רעקוצ
 סנגײא ןײז טאהעג טאה רע .ןײלא ךיז ןופ ןסקאװעג ןיוש זיא ןגעמראפ סאד
 ־נעש ןוא עטםארפ ,עקםװאבישזג ,עקםילש ,עקסנאפ ,עדראװט רעד ףיוא רעזײה
 טפוטשעגנא ראנ ,ענעקנוזעגנײא־בלאה ,עטלא ןעװעג ןענײז סעדײבעג יד .ענ
 םיא ןענײז׳ס ןוא ןקירבאפ עשטײד ןופ םעיצקא טאהעג טאה רע .ןראטאקאל טימ
 טאה רע זא ,טסעומשעג טאה׳מ ,טארטסיגאמ רעװעשראװ םײב תובוח ןעמוקעג
 קנאב רעכעלרעזײק רעגרוברעטעפ רעד ןיא לבור ןאילימ ןקיכעלײק א ןגיל
 זיא׳ם לאמ לפיװ .קנעב עשידנעלסיוא ןיא רעטלעג ערעװש טלאה רע זא ןוא

 :ענעגײא סאד טגאזעג לאמ עלא ןעמ טאה ,דײר־וצ ןעמוקעג
 ...!טגאמראפ רע לפיװ טשינ ןײלא טסײװ רע —

 טעמכ ןבאה ײז :רעדניק יד וצ לזמ ןײק טאהעג טשינ רעבא טאה רע
 ןראטארטסינימדא ראפ טכאמעג ײז טאה רע ןוא םיא וצ ןעמוקנא טפראדעג עלא
 קיצגאװצ־ןוא־ףניפ ןופ טלאהעג ןגראק םעד טלאצעגסיוא ײז ןוא רעזײה יד ןיא
 ,ןמלא ןא ןעװעג רע זיא ײז ךאנ םאװ ,רעבײװ ײװצ יד ןגעװ .ךאװ א לבור
 עמורק ענײז טימ טרעטםניפראפ ןראי יד ײז טאה רע זא ,טגאזעג ןעמ טאה
 ,טגאזעג ןבאה לײט .םנדישראפ טדערעג ןעמ טאה הקדצ ןײז ןגעװ .גנעג
 ןופ טלאה רע זא ,טלײצרעד ןבאה ערעדנא :ןשארג ןײק טשינ טיג רע זא
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 ןלאז רעגניצ עזײב ׳סיוא ץלא טנכער רע זא ,ןעזעגסיוא טאה׳ס •רתסב ןתמ
 עשראוו ןיא םיא טלעש׳מ זא ,ןגארטעגוצ םיא טאה׳מ ןעװ .ןדער וצ סאװ ןבאה

 :ןרע&טנע רע טגעלפ ,טיוט ןײז ףיוא ט&אה׳מ זא ןוא
 •רעסעב ץלא ,תוללק רעמ סאװ .טוג זיא טלעש׳מ זא —

 עצנאג יד רעבא ,גנוניואװ ןײז ןיא ראטנאק א טאהעג טאה םלושמ ׳ר
 םלושמ ׳ר ואװ ,ףיוה א ןיא ,עקסװאבישזג רעד ףיוא ןעװעג זיא עיצארטסינימדא
 ןײק ןעמ טאה עדמערפ ןײק .סרעלעק ׳ןרעמאק ,סרעלכײפש ענײז טאהעג טאה
 עקיטציא סמלושמ ׳ר זיולב טניואװעג אד ןבאה סע .ןעגנודראפ טשיג תוריד
 טימ טלעטשראפ ןעװעג ץאלפ רעד זיא ןסיורד ןופ .רעטעברא עקילאמא ןוא
 ־ראפ טימ ןטײז ײרד ןופ ןעמונעגמורא ןעװעג זיא ףיוה רעד .טיולפ ןכיוה א
 פערט יד ,סעקינאג ענרעצליה עגנאל טימ ,עקירעדינ ,סעדײבעג עשיטײצ
 ןביוט תונחמ ןטלאהעג ךיז ןבאה רעכעד יד ףיוא .ןסיורד ןופ — ןײגוצפיורא
 ,לאטש א ןעװעג אד זיא׳ס .ןשטײב עגנאל טימ טגאיעג ײז ןבאה ךעלמיצקש ןוא
 עכעלטסירק יד ןופ ץימע .שטאק רעד ןופ דרעפ יד ןטלאהעג טאה םלושמ ׳ר ואװ
 לופ זיא ןדאב רעטריקורב־טשינ רעד .וק א טאהעג וליפא טאה עטלעטשעגנא
 ,רעיוט םענרעצליה םעד ךרוד ןײרא זיא׳מ ןעװ .רעסאװ רעבירג טימ ןעװעג
 •ףראד א ןיא זיא׳מ זא ,טבודעג ךיז טאה ,טכאמראפ ןענאטשעג קידנעטש זיא סאװ
 ןענײז לרעסאװ קיטאלב א ןיא .טעײרקעג ןבאה רענעה ,טעקאװקעג ןבאה רעניה
 ןעמלושמ ׳ר ןבילבעג ןענײז םירחסמ עקילאמא ןופ .זדגעג ןעמואװשעגמורא
 ךעלריט ,עיצאזילאנאק ןופ ןרער ,ןרעיומ םוצ טצונ׳מ סאװ ,ןלעװש ענרעזײא
 ׳ר טאה ןראי עטצעל יד .ץליהעג ןטראס ײלרעלא ,רעכעד ראפ ךעלב ,סנװיוא ןופ
 עקילאמא ןעװעג ןענײז םינכש עטסרעמ יד .ןשטנעמ קיגײװ טקיטפעשאב םלושמ
 ןײק טלאצעג טשינ ןוא שרעדנא ץעגרע טעבראעג ןבאה סאװ ,עטלעטשעגנא
 יװ־ײס ןטלאװ׳ס לײװ ןוא הקזח א טאהעג ןיוש ןבאה ײז לײװ ,טלעג־הריד
 ןשטנעמ עקיטציא יד .ןעגנוניואװ ענעזאלעגפא יד ףיוא םינלעב ןײק ןעװעג טשינ
 סאװ ,יוג רעטלא ןא ,שזורטס א ןרעסײמש לבײל :ןעװעג ןענײז סמלושמ ׳ר
 זיא סאװ ,ןײטש לאיחי ׳ר ,רעטלאהכוב א :אצדנאשז ןאפ ןפורעג םיא טאה׳מ
 ךיז טאה סאװ ,דײ א ,ראילאטס לאומש ןוא ,דנילב־בלאה ןעװעג טײקטלא ןופ
 ־פיונוצ א טימ ןגארטעגמורא קידגעטש ךיז טאה ןוא תוכאלמ עלא וצ טגיוטעג
 ־לטסעװ ןיא רעדעפײלב רעטײרב א טימ ,עװעלאכ רעד ןיא ןישרא רעטגײלעג

 ןטלאהעגפיוא אד ךיז ןבאה םע .םעזוב ןיא ןפנארב שאלפ א טימ ןוא ענעשעק
 א — רוטירעמע ןעמלושמ ׳ר ײב ןגארקעג ןבאה םאװ ,םײוג עטלא ראפ א
 .טאהעג טשינ םלושמ ׳ר טאה רעריםאק ןײק .ךאװ א לבור עכעלטע ןופ עיםנעפ
 ענעשעק ןיא טגײלעגנײרא ײז ,רעטלעג עלא ןעמונעגרעביא ןײלא טאה רע
 טאה ,ןראװעג לופ זיא עםאק יד ןעװ ,עםאק רענרעזײא רעד ןיא — טראד ןופ ןוא
 .קנאב רעד ןיא טריפעגרעביא ןטאנקנאב יד תרשמ לפאק טימ ןעמאזוצ רע
 ןוא ,גנונעדרא ןיא טשינ ןענײז רעכיב יד זא ,טרםמעג לאמ ראפ א םיא טאה׳מ
 ־ראפ תוריסמ יד טאה׳מ רעבא ,תונובשח ןלעטשוצ לאז רע טגנאלראפ טאה׳מ
 ןײז זא ,טלײצרעד ןבאה ,רעכיב סנײטש לאיחי ׳ר ןעזעג ןבאה םאװ ,יד .ןביר
 ןענעײל וצ וױטקאפש א ןבאה ףראד רע זא ןוא ךעלעטניפ־ןגילפ יװ זיא טפירש
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 ,רעטלאהכוב םוצ ןעמוקנײרא טגעלפ םלושמ ׳ר לאמ לפיװ .בתפ ןגײא ןײז
 !טהנעטעג רע טאה

 ...!הבר אבתכ א טנעז ריא .לאיחי ׳ר ,טבײרש ,טבײרש —
 זיא ,ןטפעשעג סמלושמ ׳ר ןגעװ טסואװעג טאה סאװ ,רעקיצנײא רעד
 רע זיא ןתמא רעד ןיא .תרשמ ןפורעג זיולב םיא טאה׳מ .תרשמ לפאק ןעװעג
 ,טמיורעגנײא ךיז וליפא טאה׳מ .שטנעמ־בײל ןײז ,רעבעג־הצע סמלושמ ׳ר ןעװעג
 ןײז טציא זיא רע זא ןוא ןעמלושמ ׳ר ײב רענאילימ א ןראװעג זיא לפאק זא
 טאהעג טאה רע .תודוס טימ לופ ןעװעג זיא ןעלפאק םעד םורא ץלא .ףתוש
 ־עג טשינ ײז טאה החפשמ סמלושמ ׳ר ןיא רענײק ראנ ,רעדניק טימ בײװ א

 טגעלפ רע .לסײװ טײז רענעי ףיוא ,עגארפ ןיא רע טאה טניואװעג ,טנאק
 א ןופ דײ א ןײז טפראדעג ןיוש טאה רע .קירב רעד רעביא םופוצ ןײגמײהא
 יד ןיא ןאמרעגנױ א יװ רע טאה ןעזעגםיוא ראנ ,רעמ רעדא קיצפופ ראי
 טנערבעגפא ןא טימ ,רעלאמש א ,רעקיםקואװלטימ א ןעװעג זיא לפאק .רעקיםײרד
 רעמוז .ןגיוא עקידנענערב עטקורעגפא־טײװ ןוא ראה עטזיורקעג טימ ,םינפ
 רעד רעביא טקורראפ ,שױלעפאק־עלעםעק א ןגארטעג רע טאה רעטניװ ןוא
 לקניװ ןיא .לרעפ א טקעטשעג טאה טאװארק ןיא .ראה עצראװש רױלעװעש
 דיז ןופ טרעכיורעג יװ ךיז טאה סאװ ,םאריפאפ א ןסעזעג לאמעלא זיא ליומ
 רע .טפיטשײלב א טצראטשעגםיורא טאה רעיוא ןקניל ןרעטניה ןופ .ןײלא
 ־עג לאמ עלא טאה ןפיל עגיד יד ףיוא .ןםנאװ יד ןוא דראב יד טלאגעג טאה

 טאה םלושמ ׳ר .עלעכײמש קידהפצוח־בלאה ,קינעטרעטנוא־בלאה א ןעגנאה
 ײבראפ זיא םלושמ ׳ר ןעװ .לגנײ־קיש א יװ גנאג א טקישעג טנײה זיב םיא
 טשינ לאז׳ם ,ןטניה ןופ טירט ןבלאה א ןעגנאגעגכאג רע זיא ,םאג יד םיא טימ
 זיא ,שטאק רעד ףיוא ןראפעג זיא םלושמ ׳ר ןעװ .ןעמאזוצ ןעײג ײז זא ,ןםײה
 ןשיװצ טגאזעג סעפע םיא טאה םלושמ ׳ר ןעװ .רעבײרטנא ןבענ ןםעזעג לפאק

 :ןרעפטנע לפאק טגעלפ ,ןשטנעמ
 .ליװ םאבעלאב רעד יװ —

 ,ןגיובעגנײא־בלאה ןײטש ןבײלב ןוא םאריפאפ םעד ןעמענםיורא טגעלפ ןוא
 טאהעג טאה לפאק .רעגײטש ןשירעטילימ ןפיוא ,טקורעגפיונוצ ןעלפאנק יד
 ײב קישטשנעד א ןעװעג טראד זיא רע זא ,טגאזעג טאה׳מ ןוא ןעינאפ טגידעג

 ...לארענעג א
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 ןבאה ןתמא רעד ןיא .קיטש עקידנסיורד ןעװעג ץלא רעבא ןענײז םאד
 ךיז טאראב רע רעדײא ךאז םוש ןײק טשינ טוט םלושמ ׳ר זא ,טםואװעג עלא
 .ןםעומש עגנאל ךיז ןשיװצ ןבאה טפא ײז ןגעלפ ראטנאק ןיא .ןעלפאק טימ
 טנכערעגנײרא רעדניק םמלושמ ׳ר — רעזײה יד ןופ ןראטארטםיגימדא יד
 ,תובוט ךאנ ןעמוקעג ןענײז םאװ ,םיבורק .ןובשח ןבעגפא טפראדעג םיא ןבאה —
 ־כעט ןוא ןיז םמלושמ ׳ר .ןעלפאק וצ ןײג לפ־םדוק ףראד׳מ זא ,טםואװעג ןבאה
 .לפאק טאה ןענואװעג רעבא ״דמחלמ א םיא ןגעק טריפעג ןראי עגנאל ןבאה רעט
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 ,ךעלקינײא ראפ םיכודיש ןיא •.ץלא ןיא טשימעג טײהרעליטש ךיז טאה רע
 ןעװ •ןתקולחמ עשידיםח יד ןיא וליפא ןוא — םינינע עשלהק ׳הקדצ ,סנדנ ןיא
 א טײרדעגמורא םלושמ ׳ר ךיז טאה ,טנוזעג־טשינ ןראװעג לאמא זיא לפאק
 ,טרעזײבעג ךיז ,םיא וצ טדער׳מ םאװ טרעהעג טשינ טאה רע .רעטרעדורעצ

 ?רע&טגע ןײא טאהעג ןוא םיפ יד טימ טעפוטעג
 !ןגראמ טמוק .אטשינ זיא תרשמ ןײמ —

 ־טימ ןעלפאק רע טאה ,דאב־םעראװ ןיא ןראפעג רעמוז זיא םלושמ ׳ר ןעװ
 ןעקנורטעג וליפא ןוא םיא טימ ןעמאזוצ טניואװעג טראד טאה לפאק .ןעמונעג
 ןעװ זא ,טלײצרעד טאה׳מ .ןעמלושמ ׳ר ןבירשראפ טאה׳מ סאװ ,ןרעסאװ יד
 ,ינאשטשיפ ןיא רעדעב־עטאלב ןעמלושמ ׳ר ןבירשראפ ןבאה םיריוטקאד יד
 דאבסלראק ןיא .עטאלב רעד ןיא טקיױועג ןעמאזוצ םיא טימ ךיז לפאק טאה
 רעמ לפאק זיא אד) ןעמאזוצ עדאנעמארפ רעד ףיוא טריצאפשמורא ײז ןבאה
 ,סעיאטלוה יד ןגעװ ,ןטפעשעג ןגעװ טםעומשעג ןוא (ןטניה ןופ ןכארקעג טשינ
 ,םײבר רענאיצילאג יד ןגעװ ןוא אלראק־עטנאמ ןיא םנגעמראפ ןרילראפ םאװ
 ןוא רעטכעט עטצופראפ יד טימ ןעמאזוצ דאבםלראק ןײק ןעמוקעג ןענײז םאװ
 ןעלפאק ןבירשעגפא טאה םלושמ ׳ר זא ,טדערעג ןבאה רעגניצ עזײב .ןרונש
 רעביא םופורטפא םעד ראפ האװצ ןײז ןיא טכאמעג םיא ןוא ןגעמראפ לײט א
 .קינעטרעטנוא ןטלאהעג החפשמ רעד ןשיװצ ךיז טאה ןײלא לפאק .רעדניק יד
 ןוא סאלב ןרעװ רע טגעלפ ,ןטעב םעפע םיא וצ ןעמוקעג זיא׳מ לאמ לפיװ

 5 ןרע8טגע
 .טלעופעג ריא טאה רימ ײב ? ךיא ןיב רעװ —

 ־טעמורפ־עזיור טימ טאהעג הנותח טאה םלושמ ׳ר ןעװ ,רעמוז םענעי ךיוא
 יד טנגעגאב טאה םלושמ ׳ר .דאבסלראק ןיא םיא טימ ןעװעג לפאק זיא ,ןעל
 ריא טימ טפאכעג טאה ןוא ,ןרעסאװ יד טקנירט׳מ ואװ ,םעגורב םײב ענעדײ
 זיא׳ס .ןושל־עמאמ ףיוא — ךאנרעד ןוא שירעמשטײד ןיא רעירפ ,סעומש א
 ןײרא טשימ יור8 יד םאװ ןלעפעג ,דנאלםיוא ןדמערפ םעד ןיא ,טראד םיא
 סאװ ;םידעפ ענעדײז ןו8 לטײש א טגארט יז םאװ ;רעטרעװ עקידשדוק־ןושל
 יד סאװ ןוא ריבג רעדארב א ןעװעג זיא ,יודנאל דוד ׳ר ,רעריא ןאמ רעד

 ןיא טרידוטש ןוא גרעבמעל ןיא עיזאנמיג טקידנעעג טאה ,לדײא ,עריא רעטכאט
 טנױאװעג .רעבעל רעד ףיוא ןטילעג טאה לטעמורפ־עזיור .ןיװ ןיא ןוא עקארק
 ־ערא רעד ןיא רעמיצ טרילבעמ א ןיא ראנ ,טאנאיסנעפ ןײק ןיא טשינ יז טאה
 ־רעביא טשינראג ריא טאה ןאמ רעד זא ,ןעװעג הדומ ןײלא טאה יז .טנגעג רעמ
 ןדעי טאה יז .עטתידיגנ א יװ ןגעװטסעדנופ ךיז יז טאה טרי8עג8יוא .טזאלעג
 רונש א טלבמאבעג ךיז טאה זדלאה ןפיוא .ענירעלעפ רעדנא ןא ןאטעגנא גאט
 ןבאה רעגניפ יד ףיוא .גנירעיוא טלסײרטעג ךיז ןבאה ןרעיוא יד ןיא .לרעפ
 םיא ,םײהא ךיז וצ ןעמלושמ ׳ר ןטעבראפ טאה יז .רענײטשלדײא טצילבעג
 ־עװאק טימ ןםײבראפ וצ ןבעגעג ןוא קינשיװ לרעכעב א טימ ןעװעג דבכמ
 ־אל ןוא ןעלדנאמ ,גנירמיצ טימ יורפ רעד ןופ טקעמשעג טאה סע .ךעלצעלפ
 :טרע§טנעעג יז טאה ,םײהל ןשנואװעג ריא טאה םלושמ ׳ר ןעװ .רעדנעװ

 ...!תוחמש ףיוא םעשישטרעמ .םולשלו םיבוט םײחל —
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 טרע8טנעעג םלושמ ׳ר טאה — ,תוחמש גונעג טאהעג ןיוש באה׳כ —
 .ןבראטש וצ זיולב רימ טבײלב טציא — .רעגײטש ןפראש ןײז ףיוא

 םיא ףיוא ךיז לטעמורפ־עזיור טאה — ז ץע טדער סאװ :םחו הלילח —
 א טימ רשפא ןוא זראי קיצנאװצ־ןוא־טרעדנוה ןבעל טריא — .טרעזײבעגנא

 .רעבירא לצימש
 יז ןוא הנמלא רעד טימ ןבאה וצ הנותח ןלאפעגנײא זיא ןעמלושמ ׳ר ןעװ
 ׳טאהעג ארומ רע טאה ,רעטכאט רעד טימ ןעמאזוצ עשראװ ןײק ןעגנערב וצ
 ־ערג א ץלא םיא ףיוא טאהעג טאה תרשמ רעד .ןדערפא םיא טעװ לפאק זא
 ׳ר .טדערעגוצ טשינ ןוא טדערעגפא טשינ םיא טאה רע רעבא .הטילש ערעס
 טאה רע ןוא ,ענעדײ רעד ןגעװ ךיז ןגערפכאנ טקישעג םיא טאה םלושמ
 ןשינעלקנעװק עגנאל ךאנ טאה םלושמ ׳ר ןעװ .ןטײהלצנײא עלא טכארבעג םיא

 .ןפלאהעגסיורא ץלא ןיא לפאק םיא טאה ,ךודיש םעד ןאט וצ טכאמעגפא ךיז ײב
 ־ירא ןענאק לאז לטעמורפ־עזיור זא ,ןטעטילאמראפ ןריפכרוד טפראדעג טאה׳מ
 א ,לגניר־ןישודיק א ןטײרגוצ טזומעג טאה ןעמ .ץענערג עשיסור יד ןראפרעב
 ןעװעג טשינ רעיש זיא לפאק .ןײז ןישודיק־רדםמ לאז סאװ ,בד א ,בוטש־ףאלש
 לאז םלושמ ׳ר ,טגנאלראפ טאה לטעמורפ־עזיור ...דצ סנתח ןופ ןתוחמ רעד
 ץלא טאה םלושמ ׳ר ןוא ,רעטכאט רעד ןדנ ןגאזוצ ןוא הלחנ א ןבײרשפא ריא
 ךאװ א ףיוא ןראפעגקעװא זיא לדײא .בתפ א טעמתחעג וליפא ןוא טגאזעגוצ

 .הנותח א טײרגעגוצ לײװרעד טאה׳מ ןוא דאבםנעצנארפ ןײק
 ...הװאת־לעב רעטלא ןא — .טהנעטעג רעבײװ ןבאה —!ףרוטמ עגושמ —
 ןעמוקעגםיורא רעבא ,הפוח עליטש א ןלעטש לאז׳מ ,טלאװעג טאה םלושמ ׳ר
 ערעײז טימ ,םינבר ,םײבר ןעמוקעגנא ךיז ןענײז׳ס .הנותח עקישיור א — זיא
 ־טנאק ןםאלשעג ךיג טאה לטעמורפ־עזיור םיראװ ׳ןרינש ,ןיז ,רעטכעט ,רעבײװ
 ׳ר סאװ ,םיריבג רעװעשראװ עכעלטע דאבםלראק ןיא ןעװעג ןענײז׳ס .טפאש
 טזומעג ײז טאה׳מ ןוא ,טכאמעג םולש ײז טימ רעטלע רעד ףיוא טאה םלושמ

 ־עג טאה ,טרעגלאװראפ רעהא ךיז טאה סאװ ,ןחדב רענאיצילאג א .ןטעבראפ
 רעטעביז רעד ןיא ןתח ןקירעי־קיצכא םעד טגאזעגנײרא ןוא תונחדב טגאז
 ןבאה רעבײװ יד .שדוק־ןושל ןוא שירעמשטײד ,שידײ ןופ שימעג א ףיוא ,פיר
 יד ןיא ןפיוק וצ טגירק׳מ סאװ ,סעטכאמש ײלרעלא קנאשעג־השרד ןבעגעג
 ־קעטש ,ךעלכיטשיט ,ךעלעטעקש ,ךעלעקשופ .• ןטפעשעג־רינעװאום רעדאבסלראק
 ־ראפ טימ ךעלדנעפ־בײרש ענרענײב ,סערמאלק עטדליגאב טימ ךעלכיש
 לופ זיא לאז רעד ...גרעב־ןפלא יד ײז ןיא טעז׳מ םאװ ,ךעלזעלג־רעםערג
 ־טנײה וליפא ןוא ,ןעלטײש ,סעקפאק ,סעשעקעב ענעדײז ,ןעלביוס טימ ןעװעג
 ןיא טעפש זיב הדועם א טעװארפעג ןעמ טאה הפוח רעד ךאנ .ןטיה עשידאמ
 רעבא ׳טנאקעג טשינ טכער םלוע רעדאבסלראק םעד טאה םלושמ ׳ר .טכאנ רעד
 ןבאה רעבײװ יד .ןגעמראפ ןײז ןופ ןוא םיא ןופ טםואװעג אי ןבאה ערעדנא יד
 קירוצ געט עכעלטע טימ זיא םאװ ,ןעלטעמורפ־עזיור ןדעראב ןביוהעגנא ךײלג

 .רעצײרג ןדעי טראפשעג טאה ןוא עטנצבק א ןעװעג

 רעייז ןיא טדערעג ײז ןבאה — !ןענאשפא טעװ לזמ׳ס ןעמעװ ,סײװ יאג —
 !םימשה ןמ סיסנ םעפע׳ם — .שידײ רענאיצילאג ןקישטאלפ
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 ...ךעלעגענ יד ןיא ןעמונעגנײרא ןיאש ץנאג םיע ט׳יז ,השק־שינ —
 ...ךתקדצו א ׳המשנ רעמורפ א רא8 ךאנ ךיז טכאמ׳ס ןוא -־

 .ןרעטכיגםיוא ןעמונעג ךיז םלושמ ׳ר טאה הנותח רעד ךאנ דלאב
 טאה רע תעב טקעװרעד םיא ןיא ךיז טאה סאװ ,קשח רעשליבםגאמ רעד
 .ןשאלעגםיוא רעדיװ ךײלג ךיז טאה ,ןעלטעמורפ־עזיור טימ טפאשטנאק ןסאלשעג
 .ןבראש םענעכארבעצ א ראפ ןזיװעגםיורא ענעדײ יד ךיז טאה רדח־ףאלש ןיא
 ,קיפערט ןריושעג ,ראח עיורג טאהעג יז טאה לטײש םענעלעפ םעד רעטנוא
 ןגעלעג זיא יז .לדגעב־ךורב א ןגארטעג יז טאה ךיוב ןפיוא .ספעש א ײב יװ
 ױלע ןאמ ריא ןופ ןדער וצ ןוא ןצפיז וצ טרעהעגפיוא טשינ ןוא טעב ןיא
 ןופ ,טפאשגולק ןײז ןופ ,לדנאה ןיא טײקכעלרע ןײז ןופ ,יודנאל דוד ׳ר ,םולשה
 ילשמ ףיוא םענײז רוביח םעד ןופ ןוא רעטכאט רעד וצ טײקנבעגעגרעביא ןײז
 ־סיוא טאה יז .עשראװ ןיא ןקורד ןזאל טלאװעג טציא טאה יז םאװ ,תלהק ןוא
 ,גאט וצ גאט ןופ רעטײשראפ ןרעװ םאװ ,רעטכעט עשײבר יד ףיוא טדערעג
 יד טצײגשעג טאה יז .ןריציפא טימ םורא ײז ןריצאפש ,דאבסלראק ןיא ,אד ןוא
 ־וצ ערעיוז טגאנעג ,גאטײװ־ץראה ןגעק םנפארט רענאירעלאװ ןעמונעג ,זאנ
 ןופ סיורא זיא םלושמ ׳ר .זדלאה ןיא ןקורט ןעװעג ריא זיא׳ם םיראװ ,ךעלרעק

 .טעב

 זףום א ןא השעמ א׳ס — ןאטעג ײרשעג א רע טאה — זטדערעג גונעג —
 יד ןטגוצפא ןעװעג טלאװ עטסעב םאד זא ,ןלאפעגנײא םיא זיא לײװ א
 שינײר טנזיוט ראפ א ןלאצוצםיוא ריא ,דאבםלראק ןיא אד ךאנ ןירענאיצילאג
 ארומ ,ןטײל ראפ טמעשעג ךיז טאה רע רעבא .ליפש רעד וצ קע ןא ןכאמ ןוא
 ־ץעגרע טאה רע .םהרות־ןיד ןוא ןעײרעגירק ןביוהנא ךיז ןלעװ׳ס זא ,טאהעג
 זיא רענעי זא ,טםואװעג טאה רע שטאכ ,ןעלפאק ףיוא טאהעג לביאראפ ואװ
 שטנעמ א ןעװעג זיא םלושמ ׳ר םאװ ,ראי קיצכעז רעביא יד ןיא .קידלוש טשינ
 רע .טײקשיראנ א ןאטעגפא ןבאה לאז רע טקנעדעג טשינ רע טאה ,ךיז ראפ
 ,יוזא טריקראמסיוא טאה רע .ץכעוט סעדעי טרעלקעגכרוד ראלק לאמ עלא טאה
 ־ןערט פעק־ץיה יװ ןעזעגוצ טפא טאה רע .רע טשינ ,ראנ רעד ןײז לאז רענעי זא
 ןעגנערב ,ןליונק עשילרעטסיוא ןיא ךיז ןרעטנאלפראפ ,שינעלײא ןיא ןכאז פא
 טכארטעג טפא טאה רע .טיוט םעד ,ןטײהקנארק ,תונױזב ,טײקמערא ךיז ףיוא
 זא ?ריפסיוא םענעגײא םעד וצ ןעמוקעג דימת זיא רע ןוא טײל יד טא ןגעװ
 א םעפע ןא ײז טמוק םע ןעװ ןוא ,םינאראנ ןענײז ,ךעלפעק ענײלק ןבאה ײז

 ךעלעגײפ־רעמוז יװ ,טרעצראפ ןרעװ ןוא ןעמיוצ טשינ ךיז ײז ןענאק ,הװאה
 טאה׳ס רעדא) לאמ ןטשרע םוצ ,םלושמ ׳ר ,ןײלא רע טאה טציא ,רעײפ ןיא
 .ךאז עטנכעראבמוא ןא ןאטעגפא (לאמ ןטשרע םוצ זיא׳ס זא ,טכודעג םיא ךיז
 ראנ טעװ רע .טכאמעג רעםעב טשינראג ןבאה הנותח םעד טימ ךיז טאה רע
 םאװ ןופ ןבאה ןלעװ עדמערפ ןוא ,רעדניק יד דצמ האנש עײנ ךיז וצ ןפורסיורא
 ,םלושמ ׳ר ,רע ןעװ םיראװ ,ןטםאק עשפיה ךיז ףיוא ןעמונעג טאה רע .ןכאל וצ
 ןבאה םיאנוש עטםרעטיב יד .טראװ ןײז ןכערב טשינ רע טעװ ,טגאזעגוצ טאה

 .ןאמ רעכעלרע ןײק טשינ זיא רע זא ,ןגאז וצ טגעװרעד טשינ ךיז
 עטםכײלג יד זא ,ריפםיוא םוצ ןעמוקעג םלושמ ׳ר זיא שינעלבירג ךם א ךאנ
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 ויז לאז .ףידע השעת לאו בש :םימכח יד ןופ ללכ םײב ןטלאה וצ ךיז זיא ךאז
 ןבײרשפא ריא רע טעװ ׳השורי רעד ךײש םאװ .בוטש ןיא ענעדײ א ןעײרדמורא
 .ןפאכ טשינ םיא ײב האיצמ ןײק לאז יז זא ׳ןעז ןיוש טעװ רע .הברוח א זיוה א
 טנעקעג טשינ טכער םלושמ ׳ר יז טאה העטכאט־ףיטש רעד טגנאלאבנא סאװ
 טנאקעג ,שטײד ןוא שיליופ טדערעג טאה ׳ןירענעק א ןעװעג זיא יז .ןײגרעד
 לדײמ א טנגעגאב טשינ לאמנײק ךאנ טאה םלושמ ׳ר .ןײטאל ןוא שיזיוצנארפ
 ־עגנײרא ןא ,עצלאטש־וצ א ןעװעג יז זיא םעפע רעבא .תולעמ לי&יוזא טימ
 פאק ןײז רעביא טײװ ץעגרע טקוקעג טאה יז .ענעםיבראפ א ,ךיז ןיא ענעוט
 טאה יז .ןשינעטכארט עכעלנײװעגמוא טכארט יז זא ,טכודעג ךיז טאה םע ןוא
 ־רעד .ןטפעשעג ענײז ןיא טשינ ,החפשמ ןײז ןיא טשינ טסאפעגנײרא טשינ ךיז
 ןסאלשאב טאה רע .עטםרוקיפא ענעטלאהאב א זיא יז זא ,ןעװעג דשוח רע טאה וצ
 עשראװ ןײק ןעמוקנא טעװ רע יװ ךיג יוזא ךודיש א ריא טימ ןאט וצ ךיז ײב

 .לבור טנזיוט ײװצ יװ רעמ טשינ ,ןדנ םענײלק א ריא ןבעג וצ ןוא
 ט׳יז — .טכארטעג םלושמ ׳ר טאה — עשראװ ןײק ןעמוק ראנ יז לאז —

 ...עטנםחי םיוא ןרעװ ןיוש
 רע .עשראװ ןײק טרעקעגמוא ךיז םלושמ ׳ר טאח ןעקנאדעג עניוזא טימ
 ןבײלב וצ רעדיװ ןוא טײקשיראנ ןאטעגפא ןא ןסעגרא5 וצ חפ א טאהעג טאה
 קידנעטש ןשינעלגנאר עלא ךאנ טאה סאװ ,טאקשומ םלושמ ׳ר רעגולק רעד
 יד ײס — ערה־רצי םעד — קינײװעניא ןופ אנוש םעד ײס :ןעװעג חצנמ

 .ןםיורד ןופ םיאנוש

 ײװצ רוביפא\2

1 

 ןו6 טרעקעגמוא ךיז טאה טאקשומ םלושמ ׳ר יװ םעדכאנ ןכאװ ראפ א
 ןעמוקעג ,עשראװ לײט ןקידנופצ ןיא ,לאזקאװ ןטײװצ א ףיוא זיא ,דאבמעראװ
 םאלק עטירד ןאגאװ א ןופ ןגיטשעגסיוא זיא רע .רישזאסאפ רעדנא ןא ןראפ וצ
 א טימ טכאמראפ ךיז טאה םאװ שיוק ןקיקעריפ א ךיז טימ ןגארטעג טאה ןוא
 ־עג טאה רוחב רעד .ךעלםעלש ײװצ טימ ןסאלשראפ ןוא עבאטש רענעכעלב

 ןו5 לקינײא ןא דצ סרעטומ רעד ןופ ןעװעג זיא ןוא טענאב לשעה רזוע ןסײה
 טכארבעגטימ טאה רע .בר רעלאפשערעט־ןײלק רעד ,ןגיובנעלענעצאק ןד ׳ר
 ןופ וױרב־עיצאדנעמאקער א ןוא בר רענאשזעשזב ןופ הארוה־רתיה א ךיז טימ
 ןופ ראטערקעס םעד ,יבאקאי והירמש ןטנרעלעג םעד וצ ליכשמ רעשטשאמאז א
 לכיב ןדנובעגמוא ןא טקעטשעג טאה ענעשעק ןיא .עגאגניס רעװעשראװ רעד
 ־רעביא ,אזאניפש ךורב ןופ ״קיטע״ יד ןעװעג זיא׳ס .רעטעלב עטשטײנקעצ טימ

 .שדוק־ןושל ןיא טצעזעג
 א טימ ,רעלאמש א ,רעכיוה א ,ןצנײנ ראי א ןו§ רוחב א ןעװעג זיא רע
 יױוצ טאהעג סנטײצאב ןיוש טאה סאװ ,ןרעטש ןכיוה א טימ ,םינפ סיױו ךילגנעל
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 עניד ׳זאנ רעקידרעקיוה א ׳ןגיוא עיולב ע5ראש טימ ׳ןעלקניװ עשחמ־לעב ע§יט
 ,ןריושעג בלאה ןעװעג זיא לדרעב עקידנצארפש סאד .ןיק ןקיציפש א ןוא ןפיל
 ־ניה .ךעלערעה ענלצנײא ןבילבעג טראד ןוא אד ןענײז׳ם ןוא ׳טפוצעגסיוא־בלאה
 עםייװ ׳תואפ עטרעביושעצ ײװצ טכאמעגרעטנורא ןעװעג ןענײז ןרעיוא יד רעט
 רעיצרעביא ןצראװש ןגנאל א ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא רע .סקאלפ ךעלטניב יװ
 ־עגמורא ןעװעג זיא זדלאה רעד .לטיה ןדײז א ןיא ןוא לרענלעק ןטעמאס א טימ

 .עלײשטאפ רענעדײז א טימ טלקיװ
 םיא זיא םאװ ׳לוק א טימ ךיז וצ ןאטעג־גאז א רע טאה — !עשראװ —

 ...םע זיא םאד — .טרעדנעראפ ןעמוקעגראפ ןײלא
 טאה לטיה טיור א טימ רעטראפ א .טפוטשעג ךיז ןבאה ןרישזאםאפ יד
 טלאװעג טשינ םיא טאה רע רעבא ׳רעביוק םעד רוחב םעד ײב ןעמענ טװאורפעג
 זיא גאט רעד ראנ ,תוכום ךאנ ןעװעג ןיוש זיא׳ס .טנאה רעד ןופ ןבעגסיורא
 קירעדינ ןעגעלעג זיא סאװ ,למיה ןשיטאטש־רעטניה ןיא .רעמעראװ א ןעװעג
 ךיז ןבאה םאװ ,ךעלדנקלאװ ענעםירעצ ןעמואװשעגמורא ןענײז ,לאזקאװ םורא
 עםיורג א .וױטאמאקאל ןקידנעשיצ ןופ עראפ ןליונק יד טימ טשימעגפיונוצ
 טקעמשעג טאה סע .םורק רעד ןיא יװ םעפע ,ללח ןיא ןעגנאהעג טאה ןוז עטיור

 .תישארב־השעמ ןיא גנורעדנעראפ ןוא המח־יוקיל טימ
 ־פא ןבאה םאװ ,ןטעכאטש טײז רענעי ףיוא ןעװעג רוחב רעד זיא דלאב
 טריקורבסיוא ,ץאלפ ןטײרב םעד ףיוא .טאטש רעד ןו5 ףיוה־ןאב םעד טלײטעג
 סעקשארד .רעדימראה א ןוא טפאשגנע ןא ןעװעג זיא ,רענײטש עקיקע־ריפ טימ
 ןליונק יד ןגעקא ךײלג ןפאלעג ןענײז דרעפ יד :ןטײז עלא ןו§ ןראפעגנא ןענײז
 עטכײפ יד .שינעגנילק א טימ ןעמוקעגנא ןענײז ןעײװמארט עטיור .ןרישזאםאפ
 עטרעקאעצ ןופ ךורעג םעד טימ ןוא ךיור ,ןליוק טימ טקעמשעג טאה טפול
 ,לגילפ יד טימ טשטאפעג ,לפענ ןבלאה ןיא ןגיולפעג ןענײז לגײפ .רעדלעפ
 טכיל עשיגאט םאד .רעזײה תורוש ןעזעג ךיז ןבאה .טעקארקעג
 ןענײז׳ם ןוא ,ןרעײלב־בלאה ,ןרעבליז־בלאה ןביוש יד ןיא טלגיפשעג ךיז טאה
 ןעגנאגעגפיוא ןענײז םנעמיוק יד ןופ .ביוטש ןלײז עקידלאג ײז ןופ ןלאפעג
 יד ןופ ןאטעג עײװ א טאה סשימײה ןוא םקיטײצראפ םעפע .סעכיור עכעליולב
 יד ,םעקינאג יד ,ןרעיוט יד ,סעטאיצאפ יד ,ןקאלש־ןביוט יד ,רעכעד עמורק

 .ןטארד יד ,סעפולס יד ,סעניר
 ־עגנא ךיז טאה רע .טלעטשעגפא ךיז ןוא טירט עכעלטע ןאטעג טאה רע
 .ףיולעגנא םעד ןגעקא ךיז ןצישאב וצ יװ ,רעטמאל א ןיא ןקור ןטימ טראפש
 ־עג םיפ יד םיא ןענײז ןאגאװ ןיא רעטקירדעגפיונוצ א ןהעש עגנאל ןציז ןו5
 ־יצ־דרע ןא ןיא יװ ,םיא רעטנוא טלקאװעג ךיז טאה דרע יד .ןפאלשראפ ןראװ
 רע יװ ,קירוצ ףיוא טלײאעג ןבאה רעטסנעפ יד טימ ןרעיומ יד ןשינרעט
 ןפאלשעג טאהעג טשינ זיא רע .גוצ ןקידנ&יול א ןיא ןסעזעג ץלא ךאנ טלאװ

 .ךאװ־בלאה ןעװעג םיא זיא חמ רעד ןוא טכענ
 ןיא ץעמע טאה — ד ןצעזעג עכעלטעג יד ןענרעל ןעמוקעג ךיא ןיב רעהא —

 ... ? םע־ןומה םעד ןשיװצ — .ןאטעג טכארט א םיא

 ןײז ףיוא ןטערטעג6יורא ,ןסיוטשעגנא םיא ןיא ךיז ןבאה רעײגײבראפ יד
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 שטײב א טימ ׳לטיה ןטארעצ א ןיא ׳עטאפאק רעיולב א ןיא ןאמרופ א .שיוק
 ןעװעג םיא ןענײז ןרעיוא יד ראג ,טגערפעג םעפע םיא טאה ,טנאה רעד ןיא
 .שיליופ רעדא שידײ ,טדער רע סאװ טרעהעג טשינ טאה רע ןוא טביוטראפ
 ,רעכעל ןוא ןםיר טימ לופ ,לטאלאכ ןסירעצ א ןיא ןאמרעגנױ רעכעלקיד א
 ןקידלהובמ א טימ ןדמערפ םעד ףיוא ןאטעג קוק א ,טלעטשעגפא ךיז טאה

 ?טגערפעג ןוא ןגיה־טשינ א ןופ קילב
 ? וטםפראד ןיהואװ ? אה ,רעצניװארפ א —

 ...לעטאה א ןיא .סאג רענאקשיצנארפ רעד ףיוא —
 ...!ךײלג ,ךײלג —

 ןטרעפ ןפיוא רעטסנעפ א ןופ .הפרש א ןעװעג דארג זיא װאנארומ ןפיוא
 ןיא ןראפעגנא ןענײז רעשעל־רעײפ יד .םאלפ א טצעזעגםיורא טאה קאטש
 טנאפשעגוצ ,ןענישאמ ,סנזײא־ךערב ,ןעלסעק ,סעקשיק טימ ןדאלאב ןגעװ עגגאל
 ־עשטנעמ ענײלק יד .ןצײל יד ןופ ןםירעג ךיז ןבאה םאװ ,דרעפ עצראװש עקיד וצ
 ־ךיג ןבאה ןדנעל יד ףיוא קעה יד טימ ןוא סעקםאק ענעשעמ יד טימ ךעל
 .טפאכעג ךיז ,טרעטעלקעג ,רעסאװ טעפמאפעג ,םרעטײל טלעטשעגפיוא ךיג
 שינעטכידעג רעד ןיא .רעליפש־םירופ ןא טנאמרעד ןעלשעה־רזוע ןבאה ײז
 רענעדײז רעטלפענקעצ א ןיא ,רעקיד א ,יבר א רעדא בר א טזײרפשעג טאה
 ןקאז־ןוא־ךיש ןיא ,ךיוב ןקיכעלײק ןרעביא ןטק־תילט ןטײרב א טימ ,עציפושז
 .קאז־תילט ןסיורג א טימ לשמש א ןעגנאגעגכאנ םיא זיא׳ס .לביוס א ןיא ןוא
 ־סיוא ןוא ךעלדער טימ לטערב א ףיוא טלקײקעגוצ ךיז טאה סיפ ןא לשטנעמ א

 .הבדנ א ךאנ טנאה א ןעלשעה־רזוע וצ טקערטשעג
 רעד ןופ טלפערפעג רע טאה — !ץטפלעה !ןאמרעגנױ ,סעפע ץטיג —
 ...!שדוח ןקידלזמ א ץטאה — .לדרעב עטנעטלאקעצ סאד ןםירראפ ןוא דרע
 ־גרעטיצ טימ טאה רע .רעסאלב ךאנ ןראװעג זיא םינפ ךײלב סלשעה־רזוע
 ־רעד םענעי ןוא רעסקעז םענרעפוק א ענעשעק ןופ ןעמונעגסיורא רעגגיפ עקיד

 .טגנאל
 טאה — ,ןבאה טשינ תונמחר ןײק םיא ףיוא ךיא ףראד אזאניפש יפ לע —
 ןעמ לאז ? שדוח ןגעװ טגאזעג סעפע רע טאה םאװ ןוא — .ןאטעג רעלק א רע

 ... ? ולםכ ןשטנעב ןיוש
 טשינ ןוא טנײה טשינ טנװאדעג טשינ טאה רע זא ,טנאמרעד םיא טאה סאד
 ליק שזא םיא זיא םע .לאזקאװ רעציװײר ןפיוא טראװעג טאה רע תעב ,ןטכענ

 .ןפיר יד ןיא ןראװעג
 א — .טלמרומעג רע טאה — ? רימ טימ ןיוש םע טלאה טײװ יוזא —

 ...!ןיליפת חנמ אלד אתפקרק
 ףיוא טגײלעגקעװא טאהעג טאה רע םאװ ,שיוק םעד ןביוהעגפיוא טאה רע
 טאהעג ןיוש זיא רעטניװ לטירד א .רעכיג ןענאפש טזאלעג ךיז ןוא ,לײװ א
 ־עג ךיז ףיוא טאה רע סאװ ,סאד ןריפםיוא טלאװעג טאה רע ביוא .רעבירא

 .ןלײאוצ טזומעג ךיז רע טאה ,ןעמונ
 יד ןענײז סיקװעלאנ יד ףיוא .ןראװעג זיא רעטכידעג ץלא ,רעטײװ םאװ
 ,ןענאקלאב ענרעױיא ,ןרעיוט עטײרב טימ ,עקיקאטש־ףניפ ןוא ־ריפ ןעװעג רעױיה
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 אד טאה׳מ םאװ טימ •שידײ ,שילופ ,שיםור ןיא — ןדליש טימ ןעגנאהאב טכידעג
 ןוא ןלאםאראפ ,פענק ןוא עטאװ ,םנקעטש ןוא רעדמעה טימ !טלדנאהעג טשינ
 ־אמ ײב .םיתילט ןוא דלאג ,םעדא8 ןוא ןעלמײרטש ,שױלפ ןוא דאלאקאש ,דײז
 .טנאװעג טימ טגײלאב ךיוה םעמראפטאלפ ןענאטשעג ןענײז ןדאלקם־רוטקאפונ
 .תולוק ענעמונאב טימ ןגירשעג ןבאה ,קעפ יד ןדאלעגפא ןבאה םאװ ,םרעגערט יד
 ,ךעלעםנאװ טימ ךעלטײלעגנױ .רעײגײבראפ טימ טלמיװעג ןבאה ןראוטארט יד
 ןעגײז ,טנעה יד ןיא ךעלעקעטש טימ ,ןשױלעפאק עטראה ,רעגלעק עפײטש ןיא
 רענלעק ענרעטופ טימ ךעלעמאד .םרעדעפגנירפש ףיוא יװ ,קידלצנעט ןעגנאגעג
 ־טינש יד ןיא .םעפופ יװ ,שיגאז־גיז ןעלפאנק עכיוה יד ףיוא טגעװאב ךיז ןבאה
 .ןישרא ןא טימ ןטסאמעג ,ךוט רעקיטש טלקיװעג קניל8 םיתרשמ ןבאה ןעמארק
 ־רעטנוא שירזממ ןבאה ןגיוא יד ,טלקאשעג ךיז ןבאה סענירפושט עטזיורקעג יד
 ןו8 ריט רעד ןו8 .ןשיט־ןדאל יד טרעגאלאב ןבאה םינוק תוגחמ .ןעקנואװעג
 זיא טפעשעג ןײא ןיא .דאב א ןופ יװ ,עראפ א טצעזעגסיורא טאה ןאראטסער א
 ענעגנאגעגסיורא ןוא ענעמוקעגנײרא יד .ריט־ײרד א טימ םיורא ןוא ןײרא ןעמ

 .ץנאט ןקידלהובמ א ןיא יװ ,טײרדעג ךיז ןבאה
 א זאנ רעד ןיא ןאטעג גאלש א טאה סאג רענאקשיצנארפ רעד ףיוא
 א טימ טצירפשאב ןעװעג ןענײז ןקאטשניר יד .רעדעל ןופ ךורעג רעפראש

 טקוקעגסיורא ןבאה ןקאטש עטשרעביוא יד ןו8 .טײקיסילפ רעקידגםע רעםײװ
 ןפאלעג זיא םאפ רעטײרב רעגנאל א .ןענישאמ ,סנטסאק ,קעז ,ןעלטכאש ןםיוטש
 ־עג ךיז ןבאה ךעלדער ענרעצליה יד ןשיװצ .תיחשמ א יװ ,שינעמושז א טימ
 ־יושעצ ןעגנורפשעגמורא ײז ןשיװצ ןענײז׳ס .םידעפ עטרילאק טימ ןצענ ןגיוצ
 בעװעג א ןיא עטרעטנאלפראפ יװ ,ןראג טימ לופ ראה יד ,ךעלדײמ עטרעב
 ,ןטאדוצ עשרעטסוש ,רעדעל־ןליוז ןופ ןעמארק יד ןשיװצ .ןעמוקוצםיורא טשינ
 ןענײז רעטםנעפ ןיא .םירפם ןו8 בלעװעג א טפוטשעגנײרא ךיז טאה ,קינלעצ
 ־עג זיא ״תצבוקמ הטיש״ א ףיוא ןתוניחת ,םירוזחמ ,םישמוח ,םירודים ןגעלעג
 תילט ןיא ,ןואג רענליװ ןו§ דליב א ײב ;ראי םעײג ןו8 חול א טראפשעגנא ןעװ
 עטקורדעג א ןעגנאהעג זיא ,דראב רעטבראקעג רעדנור א טימ ,ןיליפת ןוא
 .טפירש רעטדליגעג א טימ ,םיאנת ןו8 חסונ א ןוא ,ןושל־םוגרת ףיוא ,הבותב
 טקוקעגנײא ךיז גנאל ןוא טלעטשעגפא ךיז טאה רוחב רעקידלטעטשנײלק רעד

 .תױתוא עשידײ עשימײה יד ןיא
 ךאנ טביולג׳מ — ,ןאטעג טכארט א רע טאה — ז השעמ יד זיא יוזא —

 ...?טלעװ רעד ףיוא טאג א אד זיא׳ס זא ,ךיוא אד
 ײרד טאהעג טאה ,לעטאה רעלעװלאװ רעד ןעװעג זיא סע ואװ ,זיוה םאד
 ןגירשעגםיוא ןבאה סנירעלדנעה .ךיז רא8 טאטש א יװ ןעװעג זיא ןוא ן§יוה
 ־אם טפאטשעגםיוא למיה ןעײר8 ןרעטנוא ןבאה םהכאלמ־ילעב .תורוחס ערעײז
 ,ןדײ .ןלעטאפ ענעכארבעצ טכאמעג טכערוצ ,ךעלטעב־גײלוצ ןגיוצעגרעביא ,םעפ
 טעראפעג ךיז ןבאה ,לוױטש ענעטכאי ןיא ןוא ןטאלאכ ענעגײצ עטריקאלבפא ןיא
 .סנרעטמאל ןוא םרעמע ענרצעליה טימ ענעגנאהאב ,ןדיוב עטעטאלעג ײב
 עגגאל יד ןוא ןט8יה עקידגצראטשםיורא יד טימ ךעלדרעפ ענעםימשעצ־בלאה יד

 .יורטש טימ רעבאה ןו6 שימעג א ןסעגעג ןוא טקיטסימעג ןבאה ןעלדײװ
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 רעטזיולבטנא־בלאה א .קיטש־ץנוק ןזיװעג רעכאמנצנוק ןבאה ףיוה ןטימניא
 טימ טערב א ףיוא ןקור ןטעקאנ םעד טגײלעגקעװא טאה ראה עגנאל טימ ץעגײש
 ןיא עסקיש א .לסעפ א טרעליוקעג רע טאה ןליוז יד ףיוא ןוא לגענ עקיציפש
 א .טנעה יד ףיוא ןעגנאגעג זיא ליבסנאמ א יװ ןריושעגפא ןוא ןזיוה עטיור
 ןײרא זיא ,סעצײלפ יד ףיוא קאז א טימ ןוא דראב רעסײװ־קיטיוק א טימ ׳רעכאש
 ןקינײר ןעמונעג ןוא רעטסנעפ עטשרעביוא יד וצ ןגיוא יד ןביוהעגפיוא ,סאג ןופ

 .זדלאה םעד
 .לוק קירעזײה־קאטש א טימ ןפורעג רע טאה —!לדנאה ׳לדנאה ׳לדנאה —
 ,סעטאמש .ןשױלעפאק עטלא ׳ןשאלאק עטלא ׳ךיש עטלא !ךיא ףיוק גראװטלא —

 ...!סעטאמש
 א ׳הנװב ערעפיט א טאה דײ רעד זא ׳טכודעג ךיז טאה ןעלשעה־רזוע
 ןופ טבײלב סאװ ץלא זיא סאד ׳סעטאמש ־ ןגאז וצ טנײמעג טלאװ רע יװ רעגײטש

 ...ימ רעזדנוא
 אײח ׳ר טאה — םולכ ידיב ךל ןיא רמוא הלהו ךדיב יל הנמ ׳אײח ׳ר ינת —
 • טרעפטנע רע ןוא ןדליג טרעדנוה ריד.ײ.ב רימ טמוק׳ם :טגאז רע :טנרעלעג
 .םיורא לביטש א ןופ ןוגינ־ארמג א טרעהרעד ךיז טאה — טשינראג ריד טמוק׳ם
 טימ םינפ לקנוט גנאל א ןאטעג־סײװ א ךיז טאה ביוש רעטביוטשראפ רעד ךרוד
 םעד ןגירשעגרעביא לײװ א טאה לוק םאד .תואיפ עטרעביושעצ־דליװ ראפ א

 .םושזעג ןשידיראי ןצנאג
 טרימשאב ןעװעג ןענײז ׳אינסכא רעד ןיא טריפעגפיורא ןבאה םאװ פערט יד
 ןענאטשעג זיא זיוה־ראפנײא ןופ ריט יד .טסימ טימ ןפראװאב ׳עטאלב טימ
 ןבאה ןוױוא ןפיוא .טערג ןשאװעג עיוג א טאה ׳ךיק ןיא ׳םקניל .טלארפעצ
 ־עג טאה׳ם .לפעל־ךאק טאטשנא ץלאה ןטײש טימ שעװ ןעלםעק טכאקעג ךיז
 טגעװאב ךיז ןבאה לפענ ןטכידעג ןיא .ץכעיולב ׳עדאם־שאװ ׳ףײז טימ טקעמש
 עקיצנאלג טימ ןוא רעטסנעפ ריפ טימ בוטש א ןיא ׳סטכער .ןדיומ עטלדאקעצ
 טימ טײלסנאמ ןעמאזוצ ןםעזעג שיט ןסיורג א ײב ןענײז ׳טנעװ עטציװשראפ
 .רענײב יד טגאנעג ןוא ןוה לקיטש א ןסעגעג טאה ןאמרעגנױ רעלעג א .רעבײװ
 טעריװעג ׳ןרעטש ןלעג־טעמראפ א טימ ןוא לדרעב םורק א טימ דײ רעטלא ןא
 א ןיא לשטנעמ קיכעלײק א .רפס א ןיא טמורבעגנײרא טאה ׳ןשטײנק טימ
 ןוא טכיל קידנענערב א וצ םקאוױרט טלעטשעגוצ טאה לטםעװ טסטעפראפ
 ערעטלע יד ׳טקורעגפא לםיבא ןסעזעג ןענײז רעבײװ יד ,טעקאפ א טעמתחראפ
 טדערעג ןבאה םעטרחום עכעלטע .ןעלטײש ןיא — ערעגנײ יד ׳סעקפאק ןיא
 ןטײרב א טימ ןוא רעצנעפש ןזיולב ןיא דײ א .ןושל שיװטיל ףראש א טימ
 ןטימ ןיא ןעװעג ךאנ זיא׳ס .קאז א טײנראפ לדאג־קאז א טימ טאה ןטק־תילט
 ןטאזעג ׳טכראנשעג טאה םאװ ׳פמאל־זאג א טנערבעג ןיוש טאה׳ס רעבא ׳גאט
 .םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ זיא סאבעלאב רעד .ןײש עלעג א ןפראװעג ןוא
 ןיא ׳עטאפאק רעטקאהעג רעלעה א ןיא לרוחב קיד א ןטארטראפ םיא טאה םע

 .לספינש שידיסח ןדײז־ץראװש א ןיא ןוא ןלירב עטמערעג־דלאג
 ! םכילע םולש — .ןאטעג גאז א רע טאה — זאה ׳טםאג א —

 ? רעגעל־טכאנ א ןגירק אד ןאק׳מ —
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 ? עקירטעמ א ? סאט א ? וטםאה םאװ .ןדלעמנײא זומ׳מ דאנ ? ןעדאװ —
 .םא9 א —

 ? וטםײה יװ ...ןירדהמה ןמ ןירדהמל רשם זיא סאפ א —
 .טענאב לשעה־רזוע —

 ? טענאב יכדרמ ׳ר ןו§ לאמא טשינ טסמאטש —
 .לקינײא־רוא טכער א םנײז ןיב׳כ —

 ? לטעטש סאד טםײה יװ ןוא ? עה ,םחױמ א —
 .לאפשערעט ןײלק —

 ? ראטקאד א וצ יאדװא ? עשראװ ׳אק ןעמוקעג סעפע וטזיב סאװ —
 .ןײנ —

 ?ןעלדנאה ?ןעד סאװ —
 .ךיוא ןעלדנאה טשינ —
 ? ןײרא הבישי א ןיא —
 ...טשינ ךאנ םײװ׳כ —

 ףיוא יצ ,טכאנרעביא — ןבײלב אד וטסליװ גנאל יװ ?טסײװ עשז־רעװ —
 ? רעגנעל

 .טכאנרעביא לײװרעד —
 .רעלעװלעװ ןכאמסיוא טע׳ס ? םענײא ךאנ טימ רעגעלעג א רשפא וטםליװ —
 ־עג טסאג רעד טאה — ? טעב ןיא ןצעמע טימ ןפאלש לאז׳כ ,טנײמ ריא —
 ראנ ,םפראש סעפע ןגאז וצ יװ ,ןאטעג־םורק א םיא ךיז ןבאה ןפיל יד .טגערפ

 .טםערפעגפיונוצ ײז טאה רע
 .ךיז טכאמ׳ם יװ זיא זדנוא ײב ? טשינ ריד טסאפ׳ם ? סאװ זיא ,ונ —

 זא ,ןעמאזוצ ן1אלש םירחוס עטסערג יד ...!לאטםירב לעטאה טשינ זיא אד
 .עקשטארג א טרעװ׳ם

 .ךיז רא§ לביטש א ןגירק ןאק׳כ ,טנײמעג באה׳כ —
 ...!אד טשינ —

 .סעומש םוצ טרעהעגוצ ךיז ןבאה טסעג עקירעביא יד זא ,סיוא טזײװ
 ־ײנ ןעמונעג ןבאה סעטרחוס יד ןוא שיט םײב ליטש ןראװעג לאמא טימ זיא׳ס
 טאה קאז םעד טײנעג טאה םאװ דײ רעד .ןדמערפ םעד וצ ןקוקוצ ךיז קירעג
 ראפ א טימ לרוחב םעד ףיוא ןפאג ןעמונעג ןוא לדאנ יד ןביוהעג&יוא ךיוה
 םינפ א טימ ,ראה עזיולב יד ןיא ,ענעדײ עשיװטיל א .ןגיוא עטשודיחראפ עלעג
 ןזיװעג ןוא טכאלעצ ךיז טאה ,רעדיוג טימ לופ ןוא טײרב ןטנוא ,לאמש ןביוא

 .ןײצ ענעדלאג ליומ א
 ריא ןיא ןאטעג גאז א יז טאה — י.רעבײלקרעביא םעד טשראקא טעז —

 ...!יקצאטאפ ףארג — ךארפשםיוא רעשיװטיל רע&ראש
 ־נגײא םײב .ןעלקאשרעטנוא ךיז ןוא ןכיכ ןעמונעג ןבאה רעבײװ עלא ןוא

 .ןוחצנ ןופ ןאטעג טכיול א רעזעלג ענע&ילשעג יד ןבאה לדנוז סרעמיט
 רעיוא ןיא רוחב םעד ןגירשעג רע טאה — ? ץירפ ,וטסמוק ןענאװ ןופ —־

 !םאפ םעד ראנ זײװ -■ .ביוט ןעװעג טלאװ רע יװ ,ןײרא
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 עצראװש יד טימ לכיב ןטשטײנקעצ מעד ןיא טרעטעלבעג גנאל טאה רע
 •ןרעטש םעד טשטײנקעג ןוא ןעלװאט

 ךלמ ןופ — .טנקםפעג רע טאה — !ךשוח־ירה יד רעטניה ןופ ץעגרע —
 ...!רעטיג סנױבא

 :ןאטעג ײרשעג א טאה רע ןוא
 ...!ןסחי םיוא ןרעװ עשראװ ןיא טסעװ .שיוק םעד קעװא לעטש ~

2 

 ךיוא ראנ דצ םרעטאפ ןופ ראנ טשינ םחױמ א ןעװעג זיא לשעה־רזוע
 םגגײא ןײז טאהעג טאה ׳ןגיובנעלענעצאק ןד ׳ר ׳עדײז רעד .דצ סרעטומ רעד ןופ
 ןופ טלאטשעג ןיא ׳טניט רענעדלאג טימ טעמראפ ףיוא ןבירשעג וױרב־סוחי א
 ןגײװצ יד ןשיװצ .ךלמה דוד ןעװעג זיא םאטש רעד .םיובנדניל ןטפאהגײװצ א
 טאה ןד ׳ר .ך״ש רעד ,י״שר ׳ןקזה לאילמג ׳ר ,אישנה הדוהי ׳ר ? ןעװעג ןענײז
 יד זיולב ןבאה סע זא ,ןעמונעגנא זיא׳ס םאװ ,םארש א ןרעטש ןפיוא טאהעג
 וצ טײרבעגנא ןענײז סאװ ןוא הכולמ־ערז רעד ןופ םיורא ןעמוק םאװ ,עקיגעי

 .ןעמוק טעװ חישמ ןעװ ןיורק יד ןגארט
 א יװ ,ןטק־תילט א ןגארטעג טאה ,לרעמעט ,דצ סנטאט ןופ עבאב יד
 לאימחרי ׳ר ,עדײז רעד .זלעב ןײק הנשה־שאר ףיוא ןראפעג זיא ןוא ,ליבסנאמ
 ןםיבעגנא טשיג טאה ,רעטרעדנוזעגפא ןא ןוא לבוקמ א ,װענאי ןופ ,טענאב
 ןיא .גלש־לוגלג טאהעג ןוא ,סהװקמ עטלאק ןיא טלבוטעג ךיז ,גנוצעז־ןוז ראפ
 ־עגפא ןא ןסעזעג טכענ ןוא געט זיא רע •טשימעג טשינ ךיז רע טאה רחםמ
 א טימ ןבירשעג ,הלבק־ירפס טנרעלעג ,לביטש־םעדיוב א ןיא רענעסאלש
 טשינ טאה׳מ ןוא ןראפקעװא ץעגרע רע טגעלפ לאמ וצ לאמ ןופ .ןעפ רענעזדנעג
 יד טימ דיראי א ףיוא ךיז טנגעגאב רע זא ,טגאזעג טאה׳מ .ןיהואװ טסואװעג
 טימ ןפיוה עשיצירפ רעביא ןראפעגמורא זיא לרעמעט עבאב יד .םיקידצ ו״ל
 לרעמעט .ןטײק־לגראג ,ןשארב ,םעקליפש־רעטיצ ,ןדנאבזדלאה ,לרעפ ךעלרינש
 םאד טקורראפ יז זא ,טסאפשעג ןבאה רעבײװ ןוא ןצופ וצ ךיז טאהעג ביל טאה
 טשימעג טשינ ךיז טאה לאימחרי ׳ר תמחמ ,עציפױ רענעדײז א ןיא טנעלאשט
 ןסעזעג זיא יז .תופיסא ףיוא בר םוצ ןפורעג יז ןעמ טאה ,םינינע עשלהק ןיא
 ץיפש ןפיוא ןלוקאפש ענעשעמ יד ,םיטאבעלאב עטסױ יד ןבעל ,שיט טײז א ןיא
 ־עטש־ץירקאל טגאנעג ,עלעטעקש ןרענײב א ןופ קאבאט טקעמשעג טאה ,זאנ
 ,טלײצרעד טאה ןעמ .ליח־תשא ןא ןופ ןושל ןפילשעג א טימ טדערעג ,ךעלעק
 5 ןפור ןוא לוטש א ןקורוצ ריא ,ןײטשפיוא ריא ראפ טגעלפ בר רעזלעב רעד זא

 ...!תקידצ ,טמוק לצאק׳ס ,לרעמעט ,אבה ךורב —
 ןבאה ײז ראנ ,רעדניק טכא טלעװ רעד ףיוא טכארבעג טאה לרעמעט
 ןענײז ערעדנא :ךע׳לפנ ןראװעג ןריובעג ןענײז לײט .טעװעדאהעג טשיג ךיז
 שמש־םונהיג םעד טזאלעג טשינ טאה לרעמעט .ךעלעקיװ יד ןיא ןעמוקעגקעװא
 רבקמ ןײלא ײז טאה יז ראנ ,לטסעק ץראװש א ןיא ךעלעציפ יד ןגארטקעװא
 ,רעטלא ?ןעמענ ףניפ ןבעגעג הלוגס א ראפ ןעמ טאה ןוז ןטםגנײ םעד .ןעװעג
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 לגנײ םעד ןעמ טאה ,תװמה־ךאלמ םעד ןראנוצפא .ןתנוהי ,שידק ,ןױצ־ןב ,םײח
 ךעלנע ,לצימ םײװ א ןוא טנװײל רעסײװ ןופ ןזיוה ןוא לטאלאכ א ןאטעגנא
 ןוא ,עימק א טימ עלעבראט א ןגארטעג רע טאה זדלאה ןפיוא .םיכירבת וצ
 ןתח א ןראװעג רע זיא ראי ףלעװצ וצ .גיוא זײב א ןגעק ,ףלאװ א ןופ ןאצ א
 הנותח רע טאה ראי ןצרעפ וצ .לעקניפ ,רעטכאט םבר רעלאפשערעט־ןײלק ןטימ
 ,רעטכאט א ןריובעג לבײװ עגנױ םאד טאה םורא םישדה ןײנ ןיא .טאהעג
 א םיא טאה׳מ ןוא רכז־ןב א טאהעג לקניפ טאה רעטעפש ראי ײװצ .עלהניד
 סעבאב עדײב ןבאה תירב ןפיוא .ןדײז־רעטלע ןא ךאנ ,לשעה־רזוע ןבעגעג ןעמאנ

 .הנותח א ףיוא יװ טצנאטעגנגעקא ךיז ןוא סעלאפ יד ןביוהעגרעטנוא

 ןביוהעג ןוא ן6ורעג לרעמעט עבאב יד טאה — ׳ םיאנת ףיוא םעשטרעמ —
 ... 1 םכח־דימלת־תב א טימ — .ןשטאל יד

 םיא טאה׳מ) ןתנוהי .תיב־םולש ןײק טאהעג טשינ טאה קלאפראפ םאד
 ןוא דיוב א ןיא ןםעזעגנײא ןכאװ ראפ עדעי זיא (ןעמאנ ןטצעל ןטימ ןפורעג
 ־ראמ טימ טלכעקעג םיא טאה לרעמעט .ןעמאמ רעד וצ װענאי ןײק קעװא
 טכאקעג םיא ,ךעלעבײט םיא ראפ ןטארבעג ,סלגאמ־לגאג ,סנכוקנאפ ,סענאפעצ
 ־םרעװ ןבעגעג םיא יז טאה שדוה־שאר ברע .סטכאמעגנײא טימ ןשקאל־רעײא
 ־ראפ טנאקעג טשינ טאה ןתנוהי רעטלדײאעגםיוא רעד .לגנײ־רדה א יװ ,טיורק
 רעבלאה א טימ תקולחמ טריפעג טאה סאװ ,רעװש ןשידגנתמ םעד ןגארט
 רא5 םרעמלא־זײפש יד ןסאלשרא5 ןטלאהעג טאה םאװ ,רעגיװש יד ;טאטש
 ,םידמול ןעװעג ןענײז ײז שטאכ סאװ ,יול ןוא קודצ ,סרעגאװש יד ?ןרונש יד
 ,ףלאװ־ןוא־גיצ ןיא ,לדײרד ןיא ךיז ןשיװצ טליפשעג ,ךיק ןיא ןסעזעג ײז ןענײז
 ןגערפ ןעמוקעג ןענײז סאװ ,רעבײװ יד ןופ תונציל ןבירטעג ןוא ךעלטיװק ןיא
 ,םנגעװרעטנוא ןעגנאגעגסיוא זיא רע)ןבראטשעג זיא לאימחרי ׳ר ןעװ .תולאש
 ןיוש זיא רע ןוא רעטומ רעד וצ טרעקעגמוא ךיז ןתנוהי טאה ,(שדקה א ןיא
 זיא לקניפ .חילש א טימ טג א בײװ םעד טקישעג טאה רע .ןבילבעג ריא ײב

 .ראי ןצנײנ ןײק ןעװעג טלא טשינ טלאמעד ךאנ

 ־עט־ןײלק רעד .ןתאלוח עשידניק ךס א ןעגנאגעגכרוד זיא לשעה־רזוע
 רע ןעװ .ןבעל םאד טגאזעגפא לאמ לפיװ םיא טאה ,לפמיג ,א5ור רעלאפשער
 ,ךאלראש ףיוא טקנערקעג טאה רע .ץיה סיורג ןעמוקאב רע טאה ,טלזאמעג טאה
 ןיא ןריװשעג ןוא בײל ןפיוא ןצכעטישםיוא ,ץכעריסקאל־טולב ,טסוה־לקאק
 ,יולב ןוא ןיורב ןראװעג ןוא טכײקראפ ךיז ,טכענ עצנאג טנײװעג טאה רע .רעיוא
 סמערא יד ףיוא גאטרא5 זיב ןגארטמורא טזומעג םיא טאה לקניפ .הסיםג וצ יװ
 טאה רע .םידחפ ןופ ןדײל ןביוהעגנא ירפ טאה רע .לדיל א םיא ןעמורבוצ ןוא
 ךיז טאה םע .ןאה א ,רערעקנעמיוק א ,לגיפש א ,רפוש א ראפ ןקארשעג ךיז
 םורא־ןעײג סאװ ,םיתמ •,קאז ןיא רעדניק ןפאכ סאװ ,סרענײגיצ טמולחעג םיא
 ןיא ןטלאהעג טאה רע .דאב ןרעטניה ןצנאט םאװ ,םידש ןםלוע־תיב ןפיוא
 יד זיא ףיט יװ זלמיה רעד זיא ךיוה יװ :תױשק טײלבוטש יד ןגער5 ןײא
 עבאב יד ...ז טאג ןפאשאב טאה רעװ ז טלעװ־קע ןופ רעטײװ זיא םאװ ? דרע

 .ןרעיוא יד ײב טפאכעגנא ךיז טאה
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 ,דניק א טשינ זיא׳ס — טהנעטעג יז טאה — !לוד ךימ טכאמ רע —
 ...!קוביד א ראנ

 ןגארקעג ךיג טאה רע .גאט ןבלאה א זיולב ןעגנאגעג רע זיא רדח ןיא
 טנרעלעגםיוא רע טאה שמוח ןוא ירבע ׳ףארט ,ףארט־בלאה .יוליע ןא ןופ םש א
 וצ ,תופםות — םקעז וצ ,ארמג ןביוהעגנא רע טאה ראי ףני6 וצ .ןמז ןײא ןיא
 השרד א טגאזעג רע טאה ןײנ וצ ,דמלמ ןײק טפראדעג טשינ ןיוש רע טאה טבא
 יד .תובושתו תולאש טקישעג ןוא ןצכעוטפיוא ןבירשעג — ףלעװצ וצ ,לוש ןיא

 ןפורעגנא םיא ןוא ריפאפ םנגיוב עגנאל ףיוא טרעפטנעעג םיא ןבאה םינבר
 םינכדש ...גרעב ןופ רעסײרסיוא ,רעטינעג ןוא רעפראש ?לטיט םעד טימ
 ־ראפ ןבאה םיטאבעלאב רעלאפשרעט־ןײלק .םיכודיש טימ ןפראװאב םיא ןבאה
 ,לוטש םנדײז םעד ןעמענרעביא רע טעװ ראי טרעדנוה רעביא זא ,טגאזעגסיוא
 רשיה־ךרד ןופ פארא זיא רע רעבא .טײל ןײק טשינ ןענײז סרעטעפ יד םיראװ
 םיחוכיו ןריפ ןביוהעגנא טאה רע .ןטרעלקעגפיוא ןא ןופ ןעמאנ א ןגארקעג ןוא
 ,לטראג א ןא טנװאדעג טאה רע .םינבר ףיוא ןדערםיוא ןוא שרדמ־תיב ןיא
 ןוא םישרפמ ןענרעל וצ טאטשנא .םירפם יד ןופ ןעלװאט יד ףיוא ןבירשעג
 ץעגרע טאה רע .ירזוכ ןיא ,םיכובנ הרומ ןיא טלבירגעג ךיז רע טאה ,םיקסופ
 ׳ר ןופ םלוע יליבש םעד ןוא ןומײמ המלש ןופ הרומה תעבג םעד ןעמוקאב
 ,לטאלאב טלפענקעצ א ןיא ,רעטשוחראפ א ןעגנאגעגמורא זיא רע .ךאלב ןושמש
 ץעגרע טקוקעג ןבאה ןגיוא יד ,טקורראפ לטיה םאד ,טרעביושעצ — תואיפ יד
 ןםיא וצ ןהנעט טגעלפ יול רעטעפ רעד .רעכעד עלא רעביא ,טײװ רעד ןיא

 ...ןלאפפארא טשינ׳ט למיה רעד !ליפ יוזא טשינ טכארט —
 ,רעכאמרעגייז לאיתוקי ,ליכשמ א טניואוועג טאה לאפשערעט־ןײלק ןיא
 לאמא טאה לאיתוקי .ןאמפײר בקעי םרוקיפא רענישערבעש םעד ןופ דימלת א
 זיא רע רעבא ,ןגיובנעלענעצאק ןד ׳ר ,בר רעלאפשערעט־ןײלק םײב טנרעלעג
 ךיז ,סאג־האמוט קע ןיא לזייה א טאהעג טאה רע .ןראוועג עילאק רעטעפש

 ןיא ,תבש זיולב ןעגנאגעג רע זיא ןענעװאד .טײל־טאטש יד ןופ טרעדנוזעגפא
 טריצאפשמורא ,רמז־ילפ יד טימ טרבחעג ךיז טאה רע .לכעלוש ןשרעדײנש

 ןעוועג זיא רע .רעקײטפא םוצ ןעמוקעגניירא ,חלג ןטימ רעדלעפ יד ףיוא רעמוז
 ,לדרעב רעטיש א טימ ,רעקיוה א טעמפ ,עצײלפ רעכיוה א טימ ,רענײלק א
 זיא גאט ןצנאג א .ןגיוא עצראװש עסיורג ןוא ןרעטש ןטבלעװעג ןטײרב א
 ןיא .םרעגייז טכירראפ ןוא וויטקאפש א טימ בלעוועג א ןיא ןסעזעג לאיתוקי

 רע טאה טײצ יד ןבײרטראפ וצ .רעכיב־הלפשה ןיא טקוקעגנײרא רע טאה טנװא
 ןבראטשעג זיא ,רעטכאט א סרמז־ילפ א ,בײװ םאד .ערטיצ א ףיוא טליפשעג
 רעדניק יד .לדײמ א ןוא ךעלגנײ ײװצ ןבילבעג םיא ןענײז׳ס .הפגמ א ןיא
 טגיואװעג טאה םאװ ,רעגיװש יד ןעמונעגוצ םהרות־ןיד ןוא ןתקולחמ ךאנ טאה
 .ןלאיתוקי וצ רעײגנײא ןא ןראװעג טײהרעליטש זיא לשעה־רזוע .װאשאמאט ןיא
 ־עה םעד ןופ ןרעמונ עטבלעגראפ קעטאילביב ןײז ןיא טאהעג טאה לאיתוקי
 ־רעביא רעשטײד סנאםלעדנעמ טימ ך״נת םעד ןוא ״ףםאמה״ לאנרושז ןשיאערב
 ,רעליש ,עהטעג ,דנאליװ ,קאטשפאלק ןטעאפ עשטײד יד ןופ גנולמאז א ;גנוצעז
 ־אעג ,קיזיפ ,עירטעמאעג ,ערבעגלא ןופ רעכיב־רעל עטלא ןוא ואנעל ,ענײה
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 ׳ץטינבײל ׳אזאניפש ןופ קרעװ יד ןעװעג ןטראד ןענײז םע .עימעכ ׳עיפארג
 .הריד רעד וצ לסילש םעד ןעלשעה־רזוע ןבעגעג טאה לאיתוקי .לעגעה ׳טנאק
 ןענאטשראפ־בלאה טאה רע .טנעײלעג ןוא געט עצנאג ןםעזעג טראד זיא רע
 ־עטאמ רעביא טחמעג ךיז טאה רע .ןסיוטשעגנא ךיז בלאה ׳ןושל עשטײד סאד
 ןעװ .דײרק לקיטש א טימ ןרוגיפ עשירטעמאעג טנכײצעג ׳ןבאגפיוא עשיטאמ
 םירפס ןיא טזאלעגנײרא ךיז טאה לשעה־רזוע זא ׳טםואװרעד ךיז טאה עדײז רעד
 ןגארקעג טאה עמאמ יד .לקינײא ןא ראפ טקעמעגסיוא םיא רע טאה ׳םינוציח
 ןופ ןבירטעגסיורא םיא ןבאה םיטאבעלאב יד .ןענײװ ןופ ןגיוא ענעלאװשעג
 טפא זיא לשעה־רזוע .ןקינײז םײב ןבילבעג זיא רוחב רעד רעבא .שרדמ־תיב
 לכיאי א טכאקעג ןײלא טאה לאיתוקי .לאמטכאנ ףיוא ןלאיתוקי ײב ןבילבעג
 טסעומשעג ןוא ,לפאטראק טלײשעג ׳לפעל־ךאק א טימ טמיושעג ׳סופײרד ןפיוא

 .הריקח ןגעװ ןעלשעה־רזוע טימ
 טאה — ׳ןוז רעד ןופ ןםירעגפא אי ךיז טאה דרע יד זא ׳ןגאז רימאל —

 ז תױשק עלא ףיוא רעפטנע רעד םאד זיא ׳ונ — ןוגינ־ארמג א טימ טדערעג רע
 ...ןןײז זומ הנושאר הביס א

 ןגעװ ןאיראמאלפ ןופ ךוב א ־ןעמאזוצ ץלא טנעײלעג טאה לשעה־רזוע
 יכובנ הרומ םעד ;אמױד רעדנאסקעלא ןופ אטםירק עטנאמ ףארג ןוא לא־טלעװ
 טפיוקעג טאה רעטסעװש יד סאװ ׳לכיב־השעמ א ןוא לאמכארק ןמחנ ׳ר ןופ ןמזה
 ;רעכיב־רעטרעװ ןופ טרזחעג רע טאה שיסור ןוא שיליופ .רעגערטנקאפ א ײב
 ןופ — ןײטאל ;םיללכ עקילאצמוא טימ ׳קודקד ןקיטײצראפ א ןופ — שדוק־ןושל
 עטרעלקעגפיוא יד .חלג םײב טגראבעג טאה לאיתוקי סאװ ׳עטאגלואװ רעד
 ןקישוצ ןעמונעג םיא ןוא םיא ןגעװ טסואװרעד ךיז ןבאה שטשאמאז ןופ טײל
 לטעצ א ןבירשעגנא וליפא םיא טאה לאיתוקי .קעטאילביב רעײז ןופ רעכיב
 ןא גנודליב רעכיוה וצ ןײגרעד טנעקעג רע טאה ײז ךרוד סאװ ׳קרעװ טימ
 ־עג טשינ זיא רע ןוא רעבירא ןענײז ןראי רעבא .ןטעטיסרעוױנוא ןוא םרערעל
 ־עג טאה רע .טקידנעראפ טשינ ןוא ןביוהעגנא טאה רע .תילכת ןײק וצ ןעמוק
 טרעהעגפיוא טשינ טאה עמאמ יד .טרעטשינעג ׳טשימעג ׳רדס א ןא טנרעל
 .תונבר א ןעמעננא ׳ןתח א ןרעװ ׳ןאט הבושת לאז רע םיא טימ ןהנעטוצנײא
 עשראװ ןײק ןפיולטנא לאז רע טדערעגוצ רעירפ םיא טאה םאװ ׳לאיתוקי
 .טעפש וצ ןיוש זיא׳ם זא ׳ןעלמרומ ןביוהעגנא טאה ׳ןרעטסקע ןא ןרעװ ןוא
 ןבעג טלאזעג םיא טאה םאד סאװ ׳ףראד א ןיא תודמלמ א ןעמונעגנא טאה רע
 זיא ןוא קעה רעד ןיא ןציזנײא טנאקעג טשינ טאה רע ראנ ׳ןרידוטש וצ החונמ
 ײב ײרעכאמ־רעגײז ןענרעל ךיז טװאורפעג טאה רע .ןמז ןטימ ןיא ןפאלטנא
 םיא זיא ךעלפײרש ןוא ךעלדער יד ןיא ךיז ןעלבארג םאד ראנ ׳ןלאיתוקי

 ורוצ טשינ לאמנײק םיא ןבאה ןגארפ עקיבײא יד .ןסעגעגוצ ןראװעג דלאב
 שטנעמ רעד טאה ? דנילב ׳שינאכעמ זיא ץלא רעדא ׳טאג א אד זיא :טזאלעג
 טשיװ טײצ יד רעדא ׳שפנה תראשה ןאראפ זיא ? רקפה רע זיא רעדא ׳ןטכילפ
 ׳טיורב לקיטש א לפעש־טעגק ןופ ןעמענםיורא רע טגעלפ רעמוז ?פא ץלא
 דלאװ ןיא ןײגקעװא ןוא ריפאפ לטעלב א ׳לדנעפ־בײרש א ךיז טימ ןעמענטימ
 ׳ןוױר רעביא טרעפיהעג טאה ׳ךעלעגעװ־רעטניה ךרוד ןכארקעג זיא רע .ןײרא
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 ״לכײט א וצ ןעגנאגרעד לאמ םעדעי ,סעטםוק עקיכעטש ןיא טרעטנאלפרא8 ךיז
 ־עג טאה שער8 ׳טעמושזעג ןבאה ןגיל8 .רענײטש ןשיװצ טלזירעג טאה סאװ
 יד ןו8 שינעלפערפ עקידנכראש םאד ,טעקיפעג טאה ץלאהקיפ א ,טעקאװק
 ,ביוהנא ןא טאה׳ס טשינ םאװ ,שינעוט ךעלטעג א ןו6 טלײצרעד טאה ןגײװצ
 ןירעד ןאק׳מ טשינ ,דײשאב א שינעטער םעד וצ אד זיא׳ס טשינ ,ףום א טשינ
 טימ טקעדאב ןראװעג םענסאס יד ןו8 עראק יד זיא וצ־טכאנראפ .ןסעגרא8
 ־דלאג ןו8 ןכארקעגםיורא זיא עכאפערעשט א .ךעלדנער יװ ,ןוז ךעלכעלײק
 ,ןקור ךיז ןעמונעג לאמא טימ ןוא רעצנאפ םעד טנקירטעג ,ץכעזיומעג םענירג
 רעד ןיא טצארפשעג ןבאה םאװ ,ןםקיװעג־דלאװ יד ...ןײטש רעקידנעײג א יװ
 ,טרע8עלשעגנײא ןבאה םאװ ,תוחיר ע8ראש טזאלעגסיורא ןבאה ,טײקטכײ8
 ץילא ךיז זיא רע .ךאמ ן8יוא טקערטשעגסיוא ךיז טאה לשעה־רזוע .ט8יג יװ
 ־פא ךיז ןבאה םאװ ,םי8וסולפ עקידקיטײצרא8 יד ןו8 רענײא יװ ןעמוקעגרא8

 .תױרבדמ יד ןיא קעװא ןוא טלעװ רעד ןו8 טדײשעג
 זיױו — טלמרומעג רע טאה — ןכײצ א רימ ביג ,אד טזיב ביוא ,טאג —

 ...!תמא םעד רימ
 ן8יוא רעטײל רעד טימ ןכירק8יורא רע טגעל8 געט עקידרעטניװ יד ןיא
 רעטרעקרעביא ןא ףיוא ןסעזעג זיא רע .בוטש־ןיד־תיב רעד רעביא ,םעדיוב
 ןבאה ןעלדניש ענעכארבעצ יד ןו8 .ךאװ רעד ףיוא טמולחעג ןוא ןוט־רעםאװ
 ןרילאק עלא ײז ןיא טרעטיצעג ןבאה׳ס םאװ ,ביוטש ןלײז עמורק ןגיוצעג ךיז
 ענעכארבעצ יד .ןבעװעג יד ףיוא טגיװעג ךיז ןבאה ןעניפש .ןגיובנגער ןו8
 ,טרירעג ךיז ןבאה טסימ םעפוק יד .טעפירקסעג ,טכראשעג ןבאה םילכ־בוטש
 ־רזוע .ןשינע8יט רעײז ןיא ךיז ןעמדיװ סאװ ,םיאורב ענעגראברא8 ןו8 יוו
 ,ןטענאלפ טקעדטנא ,ןלײט־טלעװ עײנ ןענו8עג עיזאטנא8 רעד ןיא טאה לזעעה
 םעביל טרי6עג ,לארשי־ץרא ןדיי רא8 ןעמונעגנײא ,תומחלמ וצ קע ןא טכאמעג
 טסאפעגפא ךיז ײב ײנםנו8 לאמ סעדעי טאה רע ...ןטײהנײש עשידרע־טשינ טימ
 טשינ .ןקעטש ןבילבעג זיא רע ראנ ,לאפשערעט־ןײלק ןו8 ןםײרוצםיורא ךיז
 ןאק רע ןענאװ ןו8 טםואװעג טאה רע טשינ ,תואצוה ףיוא טאהעג טאה רע
 ןו6 פארא זיא רע טניז .טאטש רעםיורג רעד ןיא שינעמוקסיוא ןײז ןגירק
 לטײש םאד ןאטעגסיוא טאה יז .ןעקנערק ןביוהעגנא עמאמ יד טאה .געװ ןכײלג
 עצנאג ןגעלעג זיא יז .עטלבא ןא יװ ,לכיט־פאק א ןיא ןעגנאגדגמורא זיא ןוא
 טאה ,עלהניד ,רעטםעװש יד .דעלמיר8ס ןיא טקוקעגנײרא ןוא טעב ן8ײא געט
 ־נעלענעצאק ןד ׳ר .ןרעװ טשינ הלכ ןײק יז ןאק םיא בילוצ זא ,תונעט טאהעג
 םעײנ א ןעגנערבפארא ןגעװ ןדער ןביוהעגנא סנטײצאב ןבאה םיאנוש םנגיוב
 ־ןיד ןעמעננא טרעהעג8יוא טאה רע .רעטלע יד ףיורא זיא ןענד ׳ר ףיוא .בר
 ,ןוז םוצ טקישעגפא ץלא טאה רע .הלאש א טנקספעג ןטלעז ולי8א ןוא םהרות

 רעלאפשערעט־ןײלק ןראװעג להק טימ ןשינרעפמא ךס א ךאנ זיא םאװ ,ןקודצ
 ולי6א זיא רבק ריא ףיוא .טבעלעג טשינ ןיוש טאה לרעמעט עבאב יד .ןײד
 ,טגאזעג ןבאה לײט .ןראװעג םלענ זיא עמאט רעד .הבצמ ןײק ןעװעג טשינ
 ןבאה ערעדנא ז בײװ רעדנא ןא טימ עיצילאג ןיא ץעגרע ךיז טרעגלאװ רע זא
 •עגנא טאה לשעה־רזוע לאמ ל6יװ .ןבראטשעג ץעגרע זיא רע זא ,טסעומשעג
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 ןקעל6 עטיור .ןרעטיצ ןעמונעג עמאמ יד טאה ׳ןראפקעװא ןעװ ןדער ןביוה
 .ןקאב יד ףיוא סיורא ריא ןענײז

 ...!ײװ ןוא דניװ — טהנעטעג יז טאה — ?ןפיולטנא ךיוא ןיוש טםליװ —
 ׳עטלעפ ׳ר ׳םנרפ רעלאפשערעט־ןײלק םײב זא ,ןפארטעג טאה לאמאטימ
 א ,ןדמל א ,ריבג א ןעװעג זיא עטלעפ ׳ר .עלענעה ,בײװ סאד ןבראטשעג זיא
 ןעלקניפ וצ טקישעג םישולש יד ךאנ דלאב טאה רע .ןשטנעמ םבר ןו6 ,דגנתמ
 רעדירב םעמאמ רעד .ךודיש םעד ןא טפאכעגנא ךיז טאה עבאב יד .ןכדש א
 ,רעטכאט ענעבעגעגםיוא ןײא זיולב טאהעג טאה עטלעפ ׳ר .טדערעגוצ יז ןבאה
 רעיומ א בײװ םעד ןבײרשוצפא טגאזעגוצ טאה רע .װעשעיבורה ןיא ,הדיגנ א
 ־סיוא טאה רע רעבא .ןעלהניד ,רעטכאט־ףיטש רעד ןדנ ןבעג וצ ןוא קראמ ןיא

 .טאטש ןופ קעװא לאז לשעה־רזוע זא ,יאנת א ןעמונעג
 באה׳כ — טהנעטעג עטלעפ ׳ר טאה — רימ רא6 גולק וצ זיא רע —

 ...וךעלעגנעג ענײז דא6 ארומ
 ןד ׳ר ,ןדײז ןו6 הללק א ןעשראװ ןײק טכארבעגטימ טאה לשעה־רזוע
 זא ,ןעמאמ רעד ןופ הכרב א ןוא ,ןײז חילצמ טשינ לאז רע ,ןגיובנעלענעצאק
 ־עג םיא טאה לאיתוקי .ןגעװ עלא ףיוא ןעמוקנגעקא םיא לאז איבנה והילא
 רדח רעשטשאמאז ןו6 רעטלאװראפ רעד .רעגײז םענלעקינ א הנתמ א ןבעג
 ־ער ןשיאערבעה א ןבעגעגטימ םיא טאה ,למעל סורדוט ,״תעדו הרות״ ןקותמ
 ראטערקעם םעד ,יבאקאי והירמש ׳ר ןטנרעלעג םעד וצ וױרב־עיצאדנעמאק
 טימ ,טפירשטנאה רעטלקיצעג א ןיא ןבירשעג ,עגאגאנים רעװעשראװ רעד ןופ
 רעד .״ןונ עגנאל״ ןוא ״ל״ ,״פ״ רעדעי םורא ךעלעדײװ ןוא ךעלדײרד ךם א

 .טנעײלעג ךיז טאה װירב
 ןיא םכח רעטמיראב־טלעװ רעד ,רעזײװגעװ ןוא רערעל ןםיורג ןײמ וצ״

 .ןטכײל לאז טכיל ןײז ,יבאקאי והירמש ׳ר ,הלפשה ןוא הרות

 הכוז באה ךיא .טײקינײװ ןײמ ןא ןםעגרא6 ןיוש םיװעג טאה דובפ ןײז״
 .1900 ןוא 1888 ןשיװצ ןראי יד ןיא ראנימעם ןיא דימלת ןײז ןײז וצ ןעװעג
 רדח םעד ןו6 רעטלאװראפ רעד שטשאמאז טאטש רעד ןיא טציא ןיב ךיא
 טײקשידײ ןו6 ןטנעמאדנו6 יד לארשי ןופ עגנױ יד ןענרעל וצ ,״תעדו הרות״
 ״ןאמרעגנױ רעד .ןט6אשנםיװ עקיטײצ־טנײה יד ןו6 רעיוט ןיא םוקנײרא םעד ןוא
 רענײא ,גנונײמ ץימ טיול ,זיא ,טפירש עקיזאד יד דובפ ןײז וצ טגנערב סאװ
 ־נעלענעצאק ןד ׳ר ,עדײז ןײז .לאצ ןיא קינײװ ןענײז סאװ ,ענעביוהרעד יד ןו6
 עדאטם ןײז ןו6 ךוטםאפ רעד ראי קיצ6ופ ןיוש ןוא ןואג רעטנאקאב א זיא ,ןגיוב
 רע .ןליופ ןיא תולהק עטסטלע יד ןו6 ענײא זיא םאװ ,לאפשערעט־ןײלק ןיא
 םעד טיול טשינ טיובעג ,םיר6ם ךם א ןו6 רבחמ א ןוא רקוח א ,דגנתמ א זיא
 לשעה־רחע רוחב םעד ףיוא .רשיה לכש ן6יוא ראנ ,לופלפ םענעבראדרא6
 יר6 זיא םע .ןדײז ןו6 םו6 רעד זיא לקינײא םאד זא ,ןגאז ןעמ ןעק טענאב
 א לוש ןיא ןטלאהעג רע טאה ראי ןײנ וצ .יוליע ןא רא5 ןעמאנ ןײז םיורא
 ץילא טאה רע .ביול ריא טימ ליומ םאד טכאמעג לו6 ןבאה םידמול סאװ ,השרד
 ערעחגוא ןיא זא ,טםײװ דובפ ץיז .קודקד וצ ןוא ך״גת וצ געטש א ןענו6עג
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 ןו6 לארטש ן; ןעגנורדעגנײרא ןטלעז טאה טנגעג רענילבול ןיא ךעלטעטש
 ־אב רעד טבעלעג טאה סע ואװ ׳ןישערבעש ןוא ,שטשאמאז ץוח א ןוא טכיל
 געט יד ןיא יװ שינרעטםני3 א אד טשרעה ,ל״ז ןאמפײר בקעי ׳ר רעטמיר
 םעד ןיא ןיוש ןטלאה רימ זא ,ןכײצ ןײק אטשינ זיא םע ןוא רעטלאלטימ ןו6
 ןיא רענײא ןענײז עטרעלקעגפיוא לאצ יד .טרעדנוהראי ןטםקיצנאװצ ןקיטכיל
 לאיתוקי ,דנײר6 ענײמ ןופ םענײא קנאדא רעבא .החפשמ א ןיא ײװצ ןוא טאטש
 ־עג ךיג רוחב רעד טאה ,לאפשערעט־ןײלק ןופ רעכאמ־רעגײז רעד ,ץיװרוה

 ךיז רעקיטאנאפ עשלטעטש יד ןופ שינעגראבראפ ןיא טאה רע .ןגיוא יד טנפע
 ןענעײל ,ץ״נה ןו6 ןטפעה יד ןו6 ךיוא יװ ,רעכיב־רעטרעװ ןו§ טנרעלעגסיוא
 זיא שיאערבעה ןיא .ןײטאל םאװטע רע ןאק ךיוא .שטײד ןוא שילופ ,שיםור
 רע זיא ערבעגלא ןיא ןוא ,ןובשחה תמכח ןיא ןטנאלאט טאה רע .סיורג טנאה ןײז
 ןײז ןיא .היפוםולפ וצ טגיונעג ךיוא זיא לעז ןײז .ןעמטיראגאל זיב ןעגנאגרעד
 טימ םיא באה ךיא ןוא הלכשה ירפם קינײװ ןאראפ ןענײז לטעטש ןפראװרא6
 ןו6 קרעװ טקישעג ,געט־קראמ יד ףיוא זדנוא וצ טמוק סאװ ,רעטיליפש א
 .טםולגעג טאה ץראה ןײז סאװ ןוא ,עיגאלאכיםפ ,טפאשנםיװ־רוטאנ ׳עטכישעג
 ךיא םאװ ,וױרב עכעלטע יד ןופ .טשרוד ןײז ןקיטעזוצנא רעװש ןעװעג זיא םע
 םאװ זא ,ןגײצרעביא ךימ טנאקעג טכײל ךיא באה ,םיא ןו6 ןטלאהרעד באה
 ־ילכ א זיא רע ,ץרוק .רעדילג ענײז ןיא למיוב יװ ןײרא זיא ,טנעײלעג טאה רע
 רעטײװצ א ,לארשיב לודג א ןסקאװסיוא ןאק רע זא ,רעכיז ןיב ךיא .ראו6מ
 דובכ ןײז זא ,םײװ ךיא .ןלײטרוא ןײלא ןוא ןדער םיא טימ טעװ דובכ ןײז .ס״זח
 ןצכעל סאװ טײלעגנױ ןופ טנעה יד ןקראטש וצ טימאב ךיז לאמ עלא ןו6 טאה
 ןעני6עג טעװ רוחב רעד זא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא שינעטנעק ןו6 ןלאװק יד ךאנ
 רענײא יװ לוש־לטימ א ןקידנע וצ טבערטש רע .ןגיוא ענײז ןיא טײקילעזטײל
 םאד םאװ ,טעטיסרעוױנוא ןיא ןעמוקוצנײרא ןוא (ז״עלב ןרעטםקע) ןםיורד ןופ
 תמאה ןעמל .דובכב הםנרפ וצ לעװש א ךיוא ןוא גנושרא6 ןו6 לפמעט רעד זיא
 רעטכעט עשיריבג טימ םיכודיש לי6 טדערעג םיא טאה׳מ זא ןבעגוצ ךיא ליװ
 זיא רע .המכח ךאנ ט6אשקנעב ןײז בילוצ טרעקעגפא ײז ןו6 ךיז טאה רע ןוא
 ןוא ץלאז טימ טיורב ןםע וצ טײרג זיא רע .תו6ידר לי6 ןענאטשעגםיוא ךיוא
 ךיא .קעװצ םענעביוהעג ןײז ןכײרגרעד וצ ,סאמ א טימ רעסאװ ןעקנירט וצ
 טאה רע סאװ ,ט6אשנסיװ וצ טקעפםער םעד ןוא דובכ ןײז קידנעטש קנעדעג
 ןכײר6ליה ןײז ךיוא יװ ,םידימלת ענײז ןו6 רעצרעה יד ןיא טצנאל6עגנײא
 םיורא טמוק ײז ןו6 סאװ ,טײל ענײמעג יד ןו6 רעדניק יד ןציטש וצ םערא
 םאד טגנערב םאװ םעד ראפ ביול ןו6 רעטרעװ טרעמעג ךאנ טלאװ ךיא .הרות
 שטשאמאז טאטש ןײמ ןופ ןלײצרעד לי6 טנאקעג ךיוא טלאװ ןוא ,בתכ עקיזאד
 ,שינרעטםני6 רעד ןגעק ןרי6 וצ אד ךאנ ןבאה רימ סאװ תומחלמ יד ןוא
 ךאנ טאה ,רעדנעל־ברעמ יד ןו6 ךעלעקניװ עלא ןא טלי6 סאװ ,ןײש יד תמחמ
 ךאנ ןפאט לי6 ןוא ,דנאש רעסיורג רעזדנוא וצ ,ןעגנורדעגנײרא טשינ רעהא

 .ץרוק וצ זיא ןגיוב רעד רעבא ןגאט ןטימ ןיא תוכשח ןיא
 ןוא יבר ןײמ ,ריד וצ ןדנובעג בײלב ןוא תוכרב לי6 טימ ןכײצ ךיא״
 םורדוט דימלת ןײד ,רימ ןו6 .ט6אשביל ןו6 קירטש עבארג טימ ,רעזײװגעװ
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 לארשי ןו§ ןיז עגנױ יד רא§ •״תעדו הרות״ רדה ןו§ רערי8 ןוא רעדנירג ׳למעל
 ״.שטשאמאז טאטש רעד ןיא אד

 ײךך

1 

 עגאנאניס רעד ןו§ ראטערקעם רעד ׳יבאקאי והירמש ׳ר רעטנרעלעג רעד
 קיניױו ךיז ןראי עטצעל יד טאה ,קיצכא רעביא ןופ ןקז א ׳עקצאמאלט ףיוא
 ־ראפ דיז טאה רע .לוש רעשטײד רעד ןו§ רעכיב־טפעשעג יד טימ ןבעגעגפא
 ,טבעלעג טשינ ןיוש טאה בײװ סאד .טעברא רעכעלטםאשנםיװ ןײז טימ ןעמונ
 עבלאה ןוא געט עצנאג ןסעזעגפא זיא רע .טאהעג הנותה ןבאה רעדניק יד
 טאה וצרעד .ןראדנעלאק ןופ עטכישעג רעד ןגעװ קרעװ א ןבירשעג ןוא טכענ
 ׳ר .״ןדע־ןג ענעריולראפ סאד״ םנאטלימ שדוק־ןושל ףיוא טצעזעגרעביא רע
 א טימ ,עצײלפ רעכיוה א טימ לשטנעמ ץרוק א ןעװעג זיא יבאקאי והירמש
 םאד .עקלומראי עקיטנאק־סקעז א ןםעזעג ףיורעד זיא םע םאװ ,לפעק ןײלק

 רעביא .ךעלבלעג ןראװעג רעדיװ סײװ ןו§ זיא לדרעב ענעכארקעגםיוא־בלאה
 ־ךעלצראװש טימ ןלוקאפש ראפ א ןסעזעג ןענײז ךעלעגיוא עיורג ענײלק יד
 ־פארא לרעטײל א ףיוא טרעטעלקעגפיורא טאה והירמש ׳ר .רעזעלג עיולב
 .טורעגפא ךיז ןוא לפאטש א רעביא טירט א ןאטעג טאה רע .ךוב א ןעמענוצ
 ,ט&ראדאב טאה רע םאװ ,קרעװ םאד ןגארקעג טאה רע רעדײא ,לײװרעד
 סאד טלעטשעגוצ ןוא דנאב ןרעדנא ןא ןעמונעגםיורא טײהרעדנילב רע טאה
 טימ לו8 ןראװעג זיא ןרעטש רעלעג רעד .רעטעלב יד וצ זאלג־רעםערגרא§

 םענעמײל א ףיוא טפירש־ןקאה רעד ןא טנאמרעד ןבאה םאװ ,ןשטײנק עכעלגנעל
 .לװאט

 ןשירעמשטײד ןײז ףיוא ןײלא ךיז וצ טדערעג רע טאה — !אז ,אי ,אי —
 ...!םעצנאמש ,םעקבאב ...!שטאװק — .ןושל

 ןיושראפ א ,שמש־טפיוה רעד ןײרא זיא סע ןוא טנפעעג ךיז טאה ריט יד
 םענעספיר א ןיא ׳דראב רעטבראקעג רעסײװ א טימ ןוא םינפ טיור א טימ

 .פאט־טנעלאשט א יװ ,לפאק טײרב א ןיא ןוא ןזיוה עטוײרטשעג ,טודרוס
 ןאמרעגנױ א םעפע — ןאטעג גאז א רע טאה — ראסעפארפ רעה —

 .וױרב ןײא טימ ןעמאקעג זיא
 ...!טײצ ענײק באה ךיא ? רע ליװ םאװ ז רע טזיא רעװ ? אה —

 ־ארפ רעה ןו6 ...בתפ א םאװטע טאה רע ראנ ,טגאזעג םיא באה׳כ —
 .דימלת א סראםע8

 רעטלא רעד טאה — !םידימלת ענײק עבאה ךיא ? דימלת ןײא רי§ סאװ —
 טרעקעגרעביא טשינ רעיש ךיז טאה רע .ןרעטיצ ןוא ןעלקאש ןעמונעג ךיז

 .רעטײל רעד טימ
 .ץיג ןסײה םיא ךיא לעװ ,ונ —
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 וףפאק ןעד רימ טײרד ןעמ קר .ןײרעה םיא יז ןקיש .יז ןטראװ —
 .לרעטײל ןו6 ןכירקפארא ןעמונעג טאה רעטלא רעד .סיורא זיא שמש רעד
 /וויטקאפש םעד ןביוהעגרעטנוא ןוא םיפ עראד יד ףיוא טלקאשעג ךיז טאה רע
 ריט יד טנפעעג טאה לשעה־רזוע .טסאג ןפיוא םיא ךרוד ןקוק וצ טײרג יװ

 .ץכעלײװרעטניה ףיוא ןקור ןעמונעג ךיז ןוא
 אװ — .ןאטעג רעזײב א ךיז ןקז רעד טאה — ו ןײרעה יז ןעממאק ,ונ —

 ן וױרב ^רעד טזיא
 ־רעד םיא טאה לשעה־רזוע סאװ ,טרעװנאק םעד ןאטעג פאכ א טאה רע
 םע ןוא ריפאפ עלעגיוב סאד טלבארגעגםיורא רעגניפ עקיציפש טימ ,טגנאל
 ־ראפ א ןענאטשעג רע זיא לײוו עגנאל א .ןלירב עלעקנוט יד וצ טלעטשעגוצ
 טלמירדנא זיא רע רעדא ,דע טנעײל יצ ןםיװ וצ ןעװעג רעװש זיא׳ס .רעטרעוױלג
 ריפאפ סאד טיירדעגרעביא רע טאה לאמא טימ .טייהרעקידנעייטש ןראוועג
 לטיה ענעדײז םאד ןעמונעגפארא טאה לשעה־רזוע .טײז רערעדנא רעד ףיוא
 ןענײז תואפ עםײװ־ןםקאלפ יד .פאק ןטזיולבטנא ןא טימ ןײטש ןבילבעג זיא ןוא
 .ןרעיוא יד רעטניה ךעלטשער ןבילבעג ןענײז׳ס .ןריושעגפא־בלאה ןעװעג ןיוש

 .ןאטעגנא קירוצ לטיה סאד רע טאה שינעלקנעװק א ךאנ
 .לכלוק קידלכראכ א טימ ןאטעג ףור א ןקז רעד טאה — נ אז ,אז ,אי ,ונ —
 טימ יװ יונעג .ןרעטםקע ןא ,ףוסולפ א ,ברה־ןב א .עטכישעג עטלא יד —

 ...!קידוצ ראי קיצפופ
 ךאנ טלאװ רע יװ ,םקניל ,םטכער וױרב םעד ןאטעג רעק א טאה רע
 ־עמאמ ףיוא ןעגנאגעגרעביא לאמא טימ זיא ןוא ,תורוש יד ןשיװצ טכוזעג םעפע

 .ןושל
 ?הכאלמ ןײק טנרעלעגםיוא טשינ רעםעב ךיז ריא טאה,סאװרא5 —

 .טנרעלעג טשינ ךימ טאה׳מ —
 י טעפש־וצ טשינ לאמנײק זיא׳ם —

 .ןרידוטש טלאװעג רעםעב טלאװ׳כ —
 טשיג רענײק אד ךיז טעװ ןעמטיראגאל ערעײא ןו3 ? ןרידוטש סאװ —

 ?ײז ןענעז טלא יװ .ןקערשרעד
 .ראי ןצנײנ —

 ײז זא .ךרוד ןלא8 םנרעטםקע עלא יד .ןביוהוצנא טעפש־וצ זיא׳ס —
 קעװא ןרא8 ײז .טעטיסרעוױנוא ןפיוא ןײג טשינ ײז ןענאק ,ראגאז ןיוש ןקידנע

 ...סרעראנש עקיטראפ קיךוצ ןעמוק ןוא ץײװש רעד ןיא
 .רעראנש ןײק ןײז טשינ לעװ ךיא —

 ־עג .ןראפרענוא ןוא גנױ ךאנ ןענעז יז .ןעמ זומ ,קירעגנוה זיא׳מ זא —
 ,המכח רעזדנוא טשינ ףראד רענײק רעבא .פעק עטוג ,ןדײ ,רימ ןבאה םיװ

 .היוזב ןכסמה תמכחו •.תלהק ןיא טײטש׳ס יװ
 .ןײלא רימ ראפ ןענרעל ליװ ךיא —

 ןטסוה ? טנוזעג ןריא טימ זיא סאװ .הרות ןיא חמק ןיא םא ו ןיזנוא —
 ...?טולב טימ יז ןעײפש ?יז

 .הלילח ,ןייג —
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 עקינײא .עיראטאנאס א ןיא ןקיש ײז זומ׳מ ןוא קנארק ןרעװ בור׳ם —
 .ךיז ןדמש ײז סאד ,טל6ײװצרא8 אז ןרעװ

 .ןדמש טשינ ךימ לעװ ךיא —
 טשינ טאה׳מ ןוא ןםירעצ ןענײז לוױטש יד זא .סיואראפ ץלא ןםײװ יז —

 ...ןרענאיסימ יד וצ ןעמ ט6יול ׳פאק ןרעביא ךאד ןײק
 ןוא טגערפעג לשעה־רזוע טאה — ? םעיצקעל ןגירק ךיא ןעק רש6א —

 .ןרעטש ןו8 סײװש םעד טשיװעגפא לכיט יולב א טימ
 ןײמ רא8 לחומ רימ ײז .קינײװ ןײלא ןענאק יז ? עיצקעל א ריפ םאװ —
 עגאז ןוא ןבראטש דלאב לעװ ךיא ׳ןאמ רעטלא ןײא ןיב ךיא .טײקיטכיר6יוא
 טכאמעג ןוא ןאט םעד טרעדנעעג רע טאה — יוזא זיא השעמ יד .טײהראװ יד
 .גנודליב ןיא לגנאמ ןײק טנײה טביג םע — .רוחב םעד וצ רעטנעענ לטירט א
 ץעגײש ןײז ןוא שזורטם ןײא עגאגאניס רעד ןיא אד ןבאה רימ .ןרידוטש עלא
 רע ןאק שיםור ןוא שינלאפ .ריד ןו6 רעסעב טכײליפ .ןעמטיראגאל ךיוא ןאק
 ןריט עלא ןוא יוג א רע זיא וצרעד .ךיוא רעגנױ זיא רע ןוא רעסעב םיװעג

 ?ןרירוקנאק םיא טימ יז ןענאק יװ .ן6א םיא רא6 ןענײז
 .ןרירוקנאק טשינ ליװ ךיא —

 םירוחב ערעזדנוא טזאל׳מ .המחלמ ןײא טזיא ןבעל םאד .אי ןליװ יז —
 ןראװעג טשינ וטזיב םוראװ .דנאלסיוא ןיא ראגאז .ץעגרע ןיא ןײרא טשינ

 ? ןתח ןײק
 .טלאװעג טשינ באה׳כ ? אה —

 .ןרעװ ןתח א לאמנײא זומ ןאמרעגנױ ןײא ? טשינ םוראװ —
 .םינוק יװ ןבלעװעג רעמ אד ןענײז׳ס ? תילכת רעד זיא םאװ —

 ןדײ עמור8 ערעזדנוא .ליפוצ אד ךיוא ןענײז םיריוטקאד ןוא ׳ונ ? עה —
 לבײװ א ריד ןעמ טיג לײװרעד .גנורא8רע־םנבעל רעײז םנטםקינײװמא ןבאה
 טוט׳ם .ןרעגלאװ ךיז ךיד ןעמ טזאל אד .ןגראז טאג לאז ןגראמ ףיוא .טםעק טימ
 .דנילב בלאה ,םכילע־אל ׳ןיב ךיא .ן8לעה טשינ ריד ןאק ךיא ׳רוחב ,דײל רימ

 .גאט ןטוג א .לחומ טײז .ײטשראפ ךיא —
 ...ן6יולטגא ראנ ןליװ יז ןוא ןא ךיז ןעגפ ערעדנא וטשינ יז ןפיול —

 .ןרעװ ןלא6רא6 אד וטםעװ ,ךיוא ץלאטש ךאנ טזיב זא
 .טײצ ןײק טשינ אמתסמ טאה ריא —

 ןבעג םדוק ריד לעװ ךיא ...קאבאט־קעמש א טרעװ זיא טײצ ןײמ —
 וטםעוו טראד .ןיקצאש ,ךיק־ןטנעגילעטניא רעד ןו6 רעטלאװרא6 םוצ לװירב א

 .ןגאטימ עטםיזמוא ןגירק
 .ןגאטימ עטסיזמוא ןײק טשינ ליװ׳כ —

 ןלאצ טײל עכײר .טםנאזמוא טשינ זיא םע .ןשקע ןײא אז זאװ־אװא —
 ...!ןרעװ םערא טשיג ריד בילוצ טעװ דלישטאר .םעד רא6

 רענײלק א ףיוא ןצעז ךיז לאז רע ןעלשעה־רזוע ןזיװעגנא טאה ןקז רעד
 ־עגוצ ךיז טאה ןײלא רע .רעדעל רענעגנורפשעגפא טימ ןגיוצעגרעביא ע6אס
 ןוא עלעשיק א טימ לוטש־רעטא6 רעטײרב א ףיוא שיט־בײרש םוצ טצעז
 ןבעגעג טאה רע .רעטניט ןטנקירטעגסיוא־בלאה א ןיא ןעפ א ןעקנוט ןעמונעג
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 ריפאפ ןפיוא ןוא רעדעפ יד טלקאשעגפא טאה רע .ץכערק א ןוא בײרש א
 שמש רעד ןוא טנפעעג ךיז טאה ריט יד .קעלק א טלעטשעגקעװא ךיז טאה

 .ןעמוקעגנײרא רעדיװ זיא
 .ןעמאקעג זיא םארבא ,ראסעפארפ רעה —

 ? םארבא ןײא ריפ םאװ —
 .םעדײא םטאקשומ םלושמ .אריפאש םארבא —

 .לכײמש א ןזיװאב ךיז טאה םינפ ןכעלבלעג סנטלא םעד ףיוא
 .ןעמאקנײרעה רע לאז ,ונ .ץל רעזיד ,א —

 יד ךיז טאה ,טראװ עטצעל םאד טדערעגסיורא טאה ןקז רעד רעדײא ךאנ
 ־ריפ א טימ ןיושראפ רעםיורג א ןײרא זיא׳ם ןוא ףיוא־לארפ א ןאטעג ריט
 ־עשױלפ א ןיא ,ענירעלעפ רענעגיול&עצ א ןיא ,דראב רעצראװש־ךעפ רעקיקע
 ■ארק א טאטשנא ףײלש רענעדײז א טימ ,ןדנאר עטײרב טימ שוילעפאק םענ
 רע .טײק ענעדלאג א טלבמאבעג ךיז טאה טסעװ רעגעטעמאס רעד ףיוא .טאװ
 יד יװ ,רעיוא טגײװצראפ א טימ ןקעטש ןטײרדעצ א ךיז טימ ןגארטעג טאה
 ,ךיוה ןעװעג זיא רע .ןיטשרוב ןוא רעבליז טימ טקעדאב ,שריה א ןופ רענרעה
 ןעלסקא עטײרב יד .ןעמוקוצנײרא פאק םעד ןגיובנא טזומעג ןוא ,זיר א יװ
 ךיז ןיא טאהעג טאה םינפ עקישײלפ םאד .ךעלדיטשײב יד טרירעגנא ןבאה
 .טפעה רעמורק א ןענאטשעג זיא ןרעטש ןטעפ ןיא .ןײװ ןופ יװ ,טײקטיור א
 טימ טכארבעגנײרא טאה רע .ראגיצ רעגנאל א טקעטשעג טאה ןפיל יד ןשיװצ

 ןוא סמענעגנא םעפע ךאנ ןוא ףײז רעקידעקעמש ,קאבאט ןופ ךורעג א ךיז
 םיא זיא ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טאה יבאקאי והירמש יר .םשיטאטשםיורג
 עטקערטשעגםיוא סאד ןאטעג פאכ א טאה רענעמוקעגנײרא רעד .ןעגנאגעגגגעקא

 .עפאל רעקיראה ןײז ןיא ןקז םעד ה8 לטנעה
 .םארבא ,אבה ךורב —

 א טימ ןאטעג ײרשעג א םארבא טאה — !ראםעפארפ ,םכילע םולש —
 .עקםנאלעיב ןוא עקצאמאלט ןשיװצ םורא יוזא ךימ ײרד׳כ — .לוק קידרענוד

 רעזדנוא טכאמ׳ס םאװ ןאט־קוק א טשינ םאװראפ :ןײא רימ טלאפ םיצולפ
 ,ואװעדנאר א טאהעג ,טכאדעג ךײא ראפ טשינ ,אד באה׳כ ? יבאקאי ראסעפארפ
 ־ארק לעטאה םײב ןפערט טלאזעג ךיז ן׳רימ .טפײפעגנא רימ טאה עמאד יד ראנ
 רעגגײ ךאד טרעװ ריא ,ראםעפארפ ,דלאװעג ,..ו תולדב ךיא רעװ ,ונ .יקםװאק
 ,ןגיטש קאטש א פא־ײג ךיא זא .חרת רעטלא ןא רעװ ןײלא ךיא ו גאט וצ גאט ןופ
 ,ןענשרד ןוא ןגאז ײז ...ו רעכיב לפיװ ,הא .ןלזג א ײב יװ ץראה׳ם רימ טצעז
 עשז־םאװ זיא ...ןא ײז ןסאד ,ךות םוצ טמוק׳ם זא ראנ ,ערעײא עטנרעלעג יד

 סאװ ? ןראדנעלאק יד ןגעװ ךוב רעײא טימ זיא םאװ ? ראםעפארפ ,ריא טכאמ
 זיא דרע רעד ףיוא .םאנארטםא ןא ךאד טגעז ריא ? למיה ןיא סעפע ךיז טרעה
 ףיוא ,גאט א טנײה באה׳כ .פארא ןעניז ןופ ןאק׳מ .רעטנאלפ רעסיורג ןײא
 ןטימ ,ביױו ןטימ *ןעמעלא טימ ןײא םײר׳כ .ןראװעג טגאזעג ןשטיװעןישירופ
 עשײא .עיאמש׳כ ,ףיול׳כ .טסניד רעד עפיצ טימ וליפא ,רעדניק יד טימ ,רעװש
 ןײרא לאפ׳כ .עשראװ ץנאג ןעװעגסיוא טנײה ןיוש ןיב׳כ ו יופ עשטיפ !עשײשב
 ןראפ טוג ׳שינ זיא׳ם .ףיוא טשינ ךײא טגער *רע טגאז ,ץנימ ראטקאד םוצ
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 *6יונוצ האטקאד ,ךיא גאז ,ריא טװאורפ .ץנוק ארא׳ס ,ךיא גאז ,אװא .קיפופ
 ...זסעקארקאפ קיצכעז־ןוא־ײרד טימ ןתחדק ןצכא ןוא טנעװ ןצעביז ןריפ

 ,סעיפילש יד וצ־ךאמ ןוא ע&אס רעד ףיוא קעװא ךימ גײל ךיא זא ,טנײמ רע
 ןעײרש ליװ׳כ .עכאטאמוס יד ןא ךיז טביוה טלאמעד טשרע .קיטרא6 ךיא ןיב
 עניוזא ךיא ךאמ ,׳שינ ךימ םעש׳כ ןעװ ,ראסע6ארפ ,טרעה ריא .בײל א יװ
 ־ןתח רעד סאד זיא רעװ .וחירי טשינ ,ןלאפעגנײא טלאװ עשראװ זא ,תולוק
 ־עק א יװ טראד רע טציז סאװ — .ןגירשעצ ךיז ײנסנו6 רע טאה — ז רוחב

 ... ? טרגפעג ךיז טכאמ ןוא עלעצ
 טלכײמשעג רעטלא רעד טאה ,טדערעג טאה םארבא סאװ טײצ עצנאג יד
 ,טײרב רעד ןיא לפעק ןלאמש ןטימ טלסײרטעג ןוא סעלסאי עקידײל יד טימ
 רעלאפשערעט־ןײלק םעד ןא ןםעגרא6 טאהעג ,םינפא ,טאה רע .ןײנ ףיוא יװ
 .ןרעטש םענעטעמראפ םעד ןאטעג־בײר א ןוא טקוקעגמוא ךיז טאה רע .רוחב
 ־ןטנעגילעטניא רעד וצ ,וױרב א ןבעג םיא ףראד׳כ ,אי ז רוחב רעזיד —

 •דיק
 ־גאז א לשעה־רזוע טאה — !טשינ ףראד׳כ ...קנאד א .טשינ ליװ׳כ —

 .טלעג באה׳כ — .ןאטעג
 .גנורפש א ןאטעג טאה םארבא

 .טעװעדלאװעג רע טאה — ו טלעג טאה רע ? ראםע6ארפ ,טרעה ריא --
 עשז־סאװ .טלעג טאה׳ר זא ,ןגאז לאז שטנעמ א ךיא רעה לאמ עטשרע׳ס —
 רע טציז אד ןוא ,וד יװ םענײא אזא ךוז׳כ יװ ראי קיצרע6 ןיוש ?וטסגײװש
 ףיוא ? ךיק־ןטנעגילעטניא יד םיא גיוט םאװ וראסע6ארפ ,ע6 .לכעבענ א יװ

 ...!הרפכ רענײר רענײש א
 ...יוליע ןא ...לקינײא ןא םבר א ...ןרידוטש ןעמוקעג זיא רע —

 וןיוש זא ,טנײמעג באה ךיא ןוא ?עניוזא אד ךאנ ןענײז׳ם ?תמאב —
 !ןקוקנא םיא ךימאל .לידבהל ,םערבושז וד יװ ,טזאלעגםיוא ךיז טאה ןימ׳ם
 וטםליװ סאװ ... ? שינע6עשאב אזא רעביא ןעמ טכאמ הכרב א רא6 םאװ

 ? ןרידוטש
 ...שטשאמאז ןו6 ...וױרב א ןבאה ײז —

 !וױרב םעד רימ זײװ ?וױרב רעד זיא ואװ —
 עלעגיוב עטשטײנקעצ סאד ענעשעק ןו8 ןעמונעגסיורא טאה לשעה־רזוע
 .ןטײז עלא ןו6 ןעײרד ןעמונעג ןוא פאכ א ןבעגעג םע טאה םארבא .ריפאפ
 א טימ ,ךיוה ,תוצילמ עקידשדוק־ןושל יד ןענעײל ןביוהעגנא רע טאה דלאב
 דראב יד :ןליפש וצ טרעהעגפיוא טשינ טאה םינפ סאד .הרוט8ה רעד ןו6 ןוגינ
 ןקאב יד ,ףיורא ןוא פארא ןביוהעג ךיז ןבאה ןעמערב יד ,טלקאשעג ךיז טאה
 ןעמוקעגסיורא ןענײז רעטרעװ יד .טײקעג טלאװ רע יװ ,טגעװאב ךיז ןבאה
 ־כאנ ע6יט טימ ,םוגרת יװ ,עטרעביושעצ ךארפשסיוא רעשיליופ רעד ןיא
 םלשעה־רזוע ףיוא רעטרעװ־ביול עכעלטע עדעי ךאנ .ןשינעמורב ןוא רענעט
 עקידרעײ8 עסיורג ענײז טימ קילב א םיא ףיוא ן6ראװעג רע טאה ,ןובשח
 ־עג ןוא שיט םוצ ן6אלעגוצ רע זיא ,טקידנערא6 טאה רע ןעװ .ןעלפא־ץראװש

 .ןאטעג ץגאט א שזא טאה רעטניט רעד .טסיו8 רעד טימ ץעז א ןאט
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 ואנ זיא׳ס — .ןפורעג רע טאה — .׳ ןבעל וצ םאװ וצ אד ךאג זיא׳ם —
 זיא׳ס זא ,טנײמעג באה ׳םקא ,ךיא ןוא ...!םיליכשמ ׳םינואג ׳ןדײ ,הרות א אד
 ךיק־ןטגעגילעטניא ןיא טנייה ןיוש טסעוו ,רוחב ,םוק .ןיציקה לכ ולכ ןיוש

 יןײג טשינ
 ־עגפיוא טעמכ םיא ןוא לסקא םײב ןעלשעה־רזוע ןאטעג פאכ א טאה רע

 .ןביוה
 םארבא סייה ךיא — .ןגירשעג רע טאה — ו רימ ייב גאטימ ןםע טםעוו —

 ...וןלעװ וליפא טםלאז ,ןבעג טשינ תופרט ןייק ריד טע׳מ .אריפאש
 ׳ואכ א ראנ ,ןכאל ןײק ןעװעג טשינ זיא םע .טכאלעצ ךיז טאה רע ןוא

 ןגיוא יד .לוק ךעלשטנעמ־טשינ קיטבעמ א טימ ןםירעגםיורא ךיז טאה םאװ
 .טיור־שיטקעלפאפא ןראװעג זיא םינפ סאד .ןרערט טימ ןפאלראפ םיא ןענײז

 ץנימ ראטקאד .זאנ יד ןציינש ןעמונעג ןוא לכיט ןדײז א טפאכעגסיורא טאה רע
 רעדעי ןופ ךיז ןרעמכאיעצ ןרעה&יוא לאז רע טנראװעג טאהעג טשרע םיא טאה

 ...קאטא־ץראה א ײנסנופ ןגירק טשינ ליװ רע ביוא ,טײקיגײלק

2 

 ןענײז עיראלעצנאק סיבאקאי והירמש ןו§ טרי&עגפארא ןבאה סאװ פערט יד
 ־ײפש ןענאטשעג ןענײז ןעלקניװ יד ןיא .ענעשאװעג־שירפ ,עטײרב ןעװעג
 ־רעטניװ עסײװ א טגײשעגנײרא טאה רעטסנעפ־זיוה ןכיוה םעד ךרוד .ךעלטםעק
 םורא ,ףיוה־עגאגאניס ןיא .קיטםארפ ןוא ןקורט ןעװעג זיא ןםיורד רעד .ןוז עקיד
 עטיור יד ףיוא טפיהעגמורא ןביוט ןבאה ,ןטעכאטש ענרעזײא טימ לדנטרעג א
 ענעגנאהאב ,רעטסנעפ עקיצנאלג םרעניבאר ןופ .רענרעק טקיפעג ןוא ךעלסיפ
 א ןו§ ןליפש עטעשודעגוצ סאד ןםירעגסיורא ךיז טאה ,ןענידראג עיולב טימ
 יד ןופ .לצעק א טמעראװעג ךיז טאה ביוש א ןוא גגאהראפ ןשיװצ .אנאיפ
 החונמ יד טקוקעגםיורא טאה ןגיוא ענירג־סערגא יד ןוא ךעלעסנאוו עטזיפשעגנא
 ןטימ פאלק א ןוא זײרפש א ןאטעג טאה םארבא .שיגעפעשאב טצישאב א ןו§
 .ןענאפש ןעמוגעג רעדיװ ןוא טלעטשעגפא ךיז טאה רע ןטלאפסא ןיא ןקעטש

 .טײז רעקניל רעד ןיא טנאה א טימ טפאכעגנא ךיז טאה רע
 ךימאל .לײװ א טראװ ו טגנירפש ץראה׳ם ןוא ײג ךיא ? ןיבמ א טזיב —

 .ןכעדפא
 .טײצ גונעג באה׳כ —

 ? וטםײה יװ —
 .לשעהירזוע —

 וצ ןעמענ טלאװעג ךיד באה׳כ ־יוזא זיא השעמ יד .לשעה־רזוע ,אי —
 א׳ס .עטתינולפ ןײמ ,ןאמח ןײמ טימ טרעקיובעצ דארג ךימ באה׳כ רעבא ,רימ
 לײװרעד ,קיבײא טשינ ךיז טגירק׳מ !אש ראנ .רעטכעט עליואװ ײװצ באה׳כ .דאש
 זיא רע .רע טסײה עינױג ,לרעגאװש ןײמ וצ גאטימ ףיוא ןטעבראפ ךיא ןיב
 .תקידצ א זיא ,עכאד ,ביױו ןײז .פיט א ,לשטנעמ רעײט א ,רעדורב א סבײװ ןײמ
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 ן רעװש ץימ ןום טרעהעג רשפא טםאה .רעטכאט א סבר רעניניטסארק םעד זיא יז
 .טאקשומ םלושמ טסײה רע

 .ןײנ —

 עקשארד א ןעמענ רימ ןלעוו •חרוק יוו דייר .ןלזג א ראנ היי רעגולק א —
 א טראד דארג זיא׳ם .טסאג רעטגײלעגנא ןא ןײז טסעװ .ןעינױנ וצ ןראפוצ ןוא
 טאה — ןגײל םיא םע ךיז לאז רעװש — רעװש םעד .שינעמוקפיונוצ לקיטש
 ,םע טםייה ,זיא יז .ענעדיי רענאיצילאג א טימ ןבאה וצ הנותח טסולגראפ ךיז
 .רעטסעװש״ףיטש א סבייוו ןיימ ,ךיוא רעטכאט א טאה יז .רעגיווש ףיטש ןיימ
 עלא טראד ןלעװ ייז .עלעקעטש סשטײב םדרעפ וק .ןדנובעג ןוא טפינקעג זיא׳ס

 .לדניזעג עצנאג׳ם .ןײז
 שינעלקנעווק א ךאנ ןאטעג־גאז א לשעה־רזוע טאה — לחומ רימ טייז

 .ןראפ טשינ טראד ליװ׳כ —
 ,סיוא ךימ רעה !ךיז טסמעש וד ,רימ ביולג ז טשינ םאװראפ ז אה —
 זומ אד .לאפאטאלב־ןײלק ז טראד יז טםײה יװ ׳קעה ןײד טשינ זיא אד .לרעדורב
 א טאה רע .הרות־ןב א ,דײ רעשימײה א זיא רעגאװש ץימ .םינפ׳ס ןזײװ ןעמ
 ־פא ןא ןביילב ןוא קוק ןייא ןאט טםעוו .היפ־הפי א םאד זיא ,הםדה ,לרעטכעט
 ןבעג ריד יז ןאק וצרעד .השעמ רעד ןיא טפאכעג ךיוא ןײלא ןיב׳כ .רעטכאקעג

 ...!ןכיק־ןטנעגילעטניא עלא יװ רעסעב ךם א זיא׳ם .עיצקעל א
 .ןאטעגנא טשינ םיא באה׳כ ראנ ,ןטלאפ־רעטניװ א באה׳כ —

 ? טלאק ןעד ריד זיא׳ם —
 .טלאק טשינ—

 ראנ רימאל .ףיורעד ײפש ? ןענײפוצםיוא ךיז ז ריד רע גיוט עשז־םאװ —
 .עייװצ טראד ןעמ טסע גאטימ .ײװצ בלאה יונעג זיא׳ס !זיא׳ס טעפש יװ ןעז
 יװ רעמ טשינ ןרעיוד טעוו עקשארד א טימ .עקסנאפ רעד ףיוא ןעניואוו ייז
 ליװ׳כ .ןרינאפעלעט ןוא ןאראטםער ןיא ץירא ךיא לעװ לײװרעד .טונימ ןצפופ

 .וצ־טראװ .רימ טימ םוק .ןציװש טזאלעג ךימ טאה הבקנ יד םאװראפ ןסיװ
 ןסיורג א ןיא ץירא ריט רענרעזעלג א ךרוד ןוא סאג יד רעבירא ןענײז ײז
 טיפוס ןטצינשעג ןופ .ןעלגיפש ךם א טימ ןוא טנעװ עטבראפעג־טיור טימ לאז
 סמערא יד רעטנוא ךעלכיטנאה טימ םרענלעק .ןלאדנארישז ןעגנאהעגפארא ןבאה
 ־פא ךיז ןבאה ײז .קירוצ ןוא ןיהאי ליד ןטלעפאקעג םעד רעביא ןפאלעג ןענײז
 ןדײשוצרעטנוא ןעװעג רעװש זיא׳ס ןוא לאמ ךם א ןעלגיפש יד ןיא טלגיפשעג
 עראפ ןליונק .ןאיפעטראפ א ףיוא טקיופעג טאה ץעמע .דליבפא ןוא דליב ןשיװצ
 ,םנטארבעג ,ריב ,ןפנארב ןופ טקעמשעג טאה׳ם .טפול רעד ןיא ןגארטעג ךיז ןבאה
 רעקיד רעכיוה א .סשירעםערפ־שיטאטשםיורג ןוא םקיצריװעג סעפע ךאנ ןוא
 ׳קראק ןטיור ןכײלג א טימ ןוא רעלעט א יװ קיכעלײק ךילפ א טימ ,ןיושראפ
 טעװרעס א טימ לשטנעמ א .םיוש לעפוק א ןיא ןסנאװ יד ןעקנוטעג טאה

 טײקיריג רעד טימ ׳זקײלפ רעלעט א רעביא ןגיובעג ךיז טאה זדלאה ןצרוק םורא
 ־ךעליולב טימ ,ךוטראפ םײװ א ןיא ׳ראה עטקאלעג טימ לדײמ א .אבוםו־ללוז א ןופ
 ,טעפוב א רעטניה ןענאטשעג זיא ,ןקאב עטלטיורעגנא ןוא ןגיוא עטרימשעגרעטנוא
 ןופ ןסאגעגנא טאה יז .ןעלסיש־עבלאה ,ןצאט ,ךעלזעלג ,ךעלשעלפ ךם א ןשיװצ
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 ןוא סשירעראנפא סעפע •לקישילעק א ןיא הקשמ עכעלנירג א עקניפאראק א
 טרעהעגפיוא טשינ טלאװ יז יװ ,קילב ריא ןופ טקוקעגסיורא טאה סקידתודוס
 ־רזוע .ןראװעג םלענ ץעגרע זיא םארבא .סנכײצ ןבעג ןוא ןצעמע וצ ןעלצנילב

 לאז רעד .תוחיר יד ןופ רוכיש יװ ׳פאק ןיא ןעלדניװש ןעמונעג טאה ןעלשעה
 טכיוטעגפיוא טאה םיצולפ .טלפאט ץלא ןעזרעד טאה רע •טגיװעג ךיז טאה
 ׳ןײז ןעװעג זיא׳ס .דמערפ־הנושמ ײס ,שימײה־ךעלײרג ײס ׳טלאטשעג א םיא ןבענ

 .הרוצ ענעגײא ׳סלשעה־רזוע
 ... .׳ ןלטב — ןטלגיפשעגפא םעד וצ ןאטעג למרומ א רע טאה — וד ׳יעה —
 ־לגיפש ןיא ראנ ׳לדרעב סאד ןריושעגפא טכאנײב ןטכענ טאהעג טאה רע

 דמעה ןופ רענלאק רעד .ךעלערעה טימ ןעװעג לופ רעדיװ ןקאב יד ןענײז זאלג
 ןיא ןפאלעגמורא זיא לגראג רעדמערפ רעקיציפש א .טשטײנקעצ ןעװעג זיא
 ־סיורא זיא רע רעדײא רעיצרעביא ןא טײנאב טאהעג טאה לשעה־רזוע .זדלאה
 ־ראפ שזבלמ סאד זיא טכיל םענעפילשעג םעד ןיא ראנ ,םײה רעד ןופ ןראפעג
 ןבאה ךיש יד ןופ זענ יד .ןעלסקא עמורק טימ ׳לאמש־וצ ׳ןבירעגפא ןעמוקעג
 טשינ רע ףראד לכש יפ־לע זא ׳טסואװעג טאה לשעה־רזוע .ףיורא ןגיובעג ךיז
 רעד ןיהואװ ׳םיריבג יד טימ טפאשטנאק ןסילש וצ טײהנגעלעג יד ןזאלכרוד
 ׳ןאזאניפש טיול ,זיא טײקידװעמעש .ןעמענטימ טלאזעג םיא טאה רעדמערפ
 ׳ןענאטשעג אד זיא רע רעגנעל סאװ רעבא .ןעמיוצ זומ ןעמ סאװ ,טקעפא ןא
 ןקוק עלא זא ,טכודעג םיא ךיז טאה׳ס .ןראװעג ךיז ייב רע זיא רענעלאפעג ץלא
 .סיוטש א ןאטעג םיא טאה רענלעק א .ןעלכײמש ,רעביא ךיז ןעקניװ ,םיא ףיוא
 ־הנושמ א .ןײצ עסײװ־קידנעלב ליומ לופ א ןזיװעג טאה טעפוב םײב ןײלײרפ יד
 רעד ןיא .ןפיולטנא ןוא ריט יד ןענעפע וצ :ןלאפאב םיא זיא גנאלראפ רעקיד
 .ןעלגיפש עלא ןופ םיא וצ טנאפשעג טאה רע .ןעמארבא ןעזרעד רע טאה עגר

 .טעפש טרעװ׳ס — ׳ןאטעג ףור א רע טאה < םוק ,ונ —
 טימ;ןעמאזוצ סיורא זיא ןוא םערא ןרעטנוא ןאטעג־םענ א םיא טאה רע
 ןאטעג־פוטש א טאה םארבא .עקשארד א ןראפעגוצ זיא ךײלג ,ןסיורד ןיא םיא
 טאה סעזעג סאד ,.םיא ךאנ ןסעזעגנײא רע זיא ןײלא ןוא ,ןעלשעה־רזוע סיואראפ
 ןעמונעג טאה רעבײרטנא רעד ןעװ .סרעדעפ־גנירפש עלא טימ ןאטעג־גנולק א
 רעײגײבראפ .קירוצ ףיוא ןאטעג־געװאב א רעזײה יד ךיז ןבאה ,ןעײרדסיוא
 ךיז טאה םארבא .ןרישזאסאפ ײװצ יד טקוקעגכאנ ןוא טלעטשעגפא ךיז ןבאה

 .ןקעטש ןטימ ןאטעג עכאפ א ןוא ןעלנא ןא טראפשעגנא
 .טגערפעג לשעה־רזוע טאה — ?טײװ זיא׳ס —

 ...פאלצ אק ׳שינ ײז .ןסעפיוא ,׳שינ ךיד טע׳מ ,׳שינ רעטיצ —
 ןראפעגײבראפ זיא׳מ .רעזײה יד ,ןסאג יד ףיוא ןזיװעגנא םיא טאה םארבא
 ןגןןלעג ןענײז רעטסנעפ־יוש יד ןיא ואװ ,ןראטנאק ;ןלײז עקיד טימ קנאב א
 בלעװעג ןדעי ראפ ואװ ,סאג א !ןעלטעצ־עירעטאל ןוא תועבטמ ענעדלאג
 ןעגנאהעג ןבאה קינײװעניא ןוא ,ןענירטיצ לטסעק א ,לבאנק קאז א ןענאטשעג זיא
 :ןעמאזוצ ץלא ןעװעג זיא רעיוט םענרעזײא ןראפ .ןעמאװש עטנקירטעג ןטנוב
 ןבאה רעבײװ ואװ ,קראמ א ןוא לאז־הנותח א ,קנעב טימ רעװקס א ,ןטראג א
 ־יוקראפ יד .םעדאפ ךעלצעלק ,םעקליפש ׳ךעלפענק ,טנװײל טימ טלדנאהעג
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 עכיוה טימ טםימ סעפוק טרעקעגנא ןבאה סעשזורטם .ןגירשעג ןבאה סנירעפ
 טריפעג ץאלפ ןטימ ןיא טאה לװיטש עטקיטולבראפ טימ גנוי־רעקיל8 א .סמיזעב
 ןטײרב א ןיא טאי א ראג ׳ןפיולעצ ךיז טװאורפעג ןבאה ייז .סעקידניא הנחמ א
 ןבאה םורא ןראזאב יד ןופ .ןקעטש א טימ געװ םעד ןפאלראפ ײז זיא טעקשאק
 א טפעלשעג ךיז טאה שינעטכידעג רעד ןטימ ןיא .תולוק עקיכליה ןגארטעג ךיז
 יד .שאר־לש א יװ ׳קיצנאלג ןוא קיקע־ריפ ,לאמש ןביוא ׳טײרב ןטנוא ׳היװל
 ענעטינשעגסיוא יד ךרוד ,רעכיט עצראווש טימ טקעדעגרעביא ןעװעג ןענייז דרעפ
 .לפאצראװש טימ לופ ׳ןגיוא עקיטכראפ עסיורג טקוקעגםיורא ןבאה רעכעל

 .טמירקראפ ךיז טאה םארבא

 א ןײז ראנ — ןאטעג גאז א רע טאה — ביל ךיא באה ׳לרעדורב ׳ץלא —
 ...!טשינ םאד ׳ןנימ־רב

 ןשאלעגסיוא טאה טניװ רעד ראנ ׳ראגיצ א ןרעכיורראפ טװאורפעג טאה רע
 ־לעטש א ןבעגעג ךיז ןוא עלעבעװש רעדנא ןא ןבירעגנא טאה רע .למעלפ סאד

 .טרעקעגרעביא טשינ רעיש ךיז טאה עקשארד יד .ףיוא

 ןוא טגערפעג רע טאה — ? ןצײרד ןוא ןצכא טימ סעפע וטםטלאה יװ —
 יאדװא ןיוש טסריפ — .רעכעל־זאנ יד ןוא ליומ ןכרוד ךיור ןליונק ןזאלבעגםיוא

 ילטעטש םעד ןיא עביל א
 .ןײנ ןאה —

 טגאיעגכאנ באה ןראי ענײד ןיא ךיא .ןראװעג זיא׳ר טיור יװ ראנ עז —
 .קראװלאפ סנטאט ןיא םעםקיש עלא

 ׳םטאקשומ םלושמ ׳ר ׳סרעװש םעד ףיוא ןזיװעגנא רע טאה װאבישזג ןפיוא
 א ׳למעז ןשיוק טימ רעיוט םײב ןענאטשעג זיא סאװ ׳דיומ־רעקעב יד .זיוה
 ןטימ ןאטעג לקאש א םיא וצ טאה ׳טעקאשז ןעיורג א ןיא ׳עטקאפעג א ׳עצרוק
 רעד ףיוא .טנאה רעד טימ ןאטעג ךאמ א שירעליואװ ריא וצ טאה רע .פאק

 :רעגניפ א טימ ןאטעג זײװ א רע טאה עדראװט

 .ךיא ןװאד אד .לביטש רענװערדאלאיב׳ס זיא טא —
 י.דיםח א ראג טנעז ריא —

 ...למײרטש א ןיא בוט־םױ ךיא ײג ׳ןא ךימ טםקוק וד יװ —

 ןראװעג טלעטשראפ זיא ןוז יד .ןאטעג זאלב א טאה טניװ קיטש טלאק א
 קעמש א טאה׳ס ןוא ךעליולב ׳ךעלנירג ןראװעג זיא טפול יד .ןקלאװ א ןופ
 רע .רענלאק סעד טלעטשעגפיוא טאה לשעה־רזוע .ײנש ןוא לגאה טימ ןאטעג
 טשינ ץלא ךאנ ךיז זיא רע רעבא ׳עשראװ ןיא געט עכעלטע ןעװעג ןיוש זיא
 .בראה ןעװעג םיא זיא זאנ רעד ןיא .העיםנ רעד ךאנ ןפאלשעגםיוא טאהעג
 טאה רע .ינק יד רעטניה ןבארבעג םיא טאה׳ם .ןאטעג־ײװ םיא טאה פאק רעד
 ןיוש .ןגאלשראפ ןעװעג םיא זיא טיטעפא רעד ראנ ׳ןסעגעג טאהעג טשינ ךאנ
 ואװ .מײה רעד ןופ ןראװעג טלגאװראפ זיא רע יװ ׳טכודעג םיא ךיז טאה ׳ןראי
 רע טאה — י.תילכת ןײמ טימ ןאט וצ םאד טאה םאװ י.ץעגרע ךימ ךיא פעלש
 ?ץנאטםבום רעד ןופ ןםודאמ יד ׳ןרעדײלשראפ ךימ ײז ןלעװ ןיהואװ — .טרעלקעג

 ןראפעג ׳לטנעה םענרעמיא ןא ןטלאהעגנא ךיז ׳סעיװ יד ןסאלשעגוצ טאה רע
 עקידמולח א טגײשעגפיוא טאה שינרעטסניפ רעניורב רעד ןיא .טײהרעדנילב
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 טאה שינעעז עקיזאד סאד .טפאה א ןא ,טנ1ועעא־בלאה ,קידנעלב־קינוז ״םולב
 מאהעג טאה רע .שינעגנערדאב ןו6 ןטונימ ןיא לאמ עלא םיא וצ ןזיװאב ךיז
 ןצעזעג עקיבײא יד י.ןטעב רע לאז ןעמעװ וצ רעבא ,ןאט וצ הלי6ת גנאלרא§ א

 ...ןרעדנעראפ טשינ םיא בילוצ ךיז ןלעװ
 ׳ןאטעג רעטיצ א טאה רע .טלעטשעגפא ךיז עקשארד יד טאה םיצולפ
 א ןיא ׳רעיומ רעקיקאטש־ריפ א ײב ןגיטשעגםיוא זיא רע .ןגיוא יד טנפעעג
 עקיבעלײק טימ טרעטסאלפעגסיוא ׳ןסלער־ײװמארט ןא ׳סאג רעמורק ׳רעלאמש
 םארבא .טסימ־דרע§ ןקידעראפ ןיא רענרעק טקיפעג ןבאה ךעלעגײפ .רענײטש
 סאד .רעקיצפופ םענרעבליז א לטײב םענעשמאז ן§יט א ןופ ןעמונעגסיודא טאה
 סאוו ׳ריגיינ ןקידהנושמ םעד טימ ׳קירוצ ףיוא קוק א ןאטעג טאה לדרעפ עראד
 זיא טאקשומ עינױנ וצ ...ןצכעוט עכעלשטנעמ וצ יח־לעב א ןא לאמוצ טמענ
 ׳ןביוש־ךלימ טימ ריט רענרעזעלג א ךרוד ׳גנאגנײרא־טגארפ ןופ יןײרא ןעמ
 ־נעד א טניואװעג ׳םינפא ׳טאה קאטש ןטשרע ן&יוא .פערט ענראמראמ רעביא
 זיא לטסעק־ײפש א ןיא .רעטע ןוא ענידאי טימ טקעמשעג טאה׳ם לײװ ׳טםיט
 ־אמ א ףיוא ׳קאטש ןטײװצ םעד ףיוא .עטאװ לקיטש טקיטולבראפ א ןגעלעג

 שיליופ ףיזא טריװארגםיוא ׳לבעלב ןשעמ א ןעגנאהעג זיא ׳ריט־לפאט רענרענאה
 עשירטקעלע םאד שטעװק א ןאטעג טאה םארבא .טאקשומ בײל םוחנ :שידײ ןוא
 ־טכערוצ טאה לשעה־רזוע .גנולק רעפראש א טרעהרעד ךיז טאה׳ם .לפענק
 — ץכעלײ־ורעטניה ףיוא קוק ןטריװראפ א ןפראװעג ןוא לטיה סאד טבאמעג

 ...טונימ רעטצעל רעד ןיא ןפיולטנא וצ טײרג יװ

3 

 ןסיורג א טימ ׳עקיד א ׳עקירעדינ א ׳דיומ־טסניד א טנפעעג טאה ריט יד
 יד ןופ .לכיט טלמילבעג א ןגארטעג יז טאה ראה עטבראקעג יד רעביא .םעזוב
 םיפ עסעװראב יד .גנירעיוא עגנאל ןעגנאהעגכאנ ןבאה ךעלפעל־ןרעיוא ערעװש
 טלטיורעגנא ןעװעג זיא יז .ןשטאל־קעטש ענעשױלפ ראפ א ןיא טקעטשעג ןבאה
 ןעזרעד טאה יז ןעװ .ןקאב עטעפ יד ןיא ךעלבירג־ןח טאהעג ןוא ךיק רעד ןופ
 טאה םארבא .קילב ןטשודיחראפ א ןעמארבא ףיוא ןפראװעג יז טאה ׳ןעלשעה־רזוע

 .פאק ןטימ ןאטעג לקאש א
 ׳ןבעל־הרפש ׳ראנ עז — טגאזעג רע טאה — ו רימ טימ טײג רוחב רעד —
 ׳ךיא ןוא — .ןאטעג ףור א רע טאה — י ןעמארבא טימ טשינראג ךיד טסײרפ

 !.דנתמ א טכארבעג ריד באה ׳דרעפ
 .טגנאלרעד ריא ןוא עלעטעקש א ענעשעק־ןזיוה ןופ ןעמונעגסיורא טאה רע
 עטרילאק סאד ןקעלפראפ וצ טשינ ׳ךוטראפ ןטימ ןעמונעגנא סע טאה הרפש

 ,לקעד
 — .טלמרומעג יז טאה -״ טשיג לאמנײק טסעגראפ םארבא ןאפ רעד —

 ...טשינ ףראד׳מ ׳ןבעל׳כ
 ׳איצילאג יד 1 רעםעכ רימ גאז .קיטש עשירעבײװ ענײד טימ ףיוא רעה --

 ואד ןיוש זיא ןירענ
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 .לזמ טימ ׳אי —
 ילרעטכעט׳ס ןוא —

 .עלאס רעד ןיא טצעזאב עדײב ןיוש ךיז ןבאה ײז —
 .זאנ יד טסײרראפ׳ס ך סניוזא טראד וטסכאק סאװ —

 ...ןעמספא ׳שינ רוסא ךיז טעװ םארבא רעה רעד —
 ןצראװש א ןיא ןבילבעג זיא ןוא ענירעלעפ יד ןעמונעגפארא טאה םארבא
 ןיא ןבאה סע .ןטעקנאמ עפײטש טצראטשעגסיורא ןבאה לברא יד ןופ .גוצנא
 טוה םעד ןאטעגסיוא טאה רע .ןטנעמיד טימ סעקניפס ענעדלאג טצילבעג ײז
 םורא ראה עגנאל יד ןעמעקראפ לגיפש־טנאװ א ןגעקא טלעטשעגקעװא ךיז ןוא
 .שובלמ־רעביוא ןײז ןגיוצעגפארא ךיוא לײװ א ךאנ טאה לשעה־רזוע .ךילפ
 ןכײװ ןרעטנוא לספינש ץראװש א ןוא עטאפאק עטקאהעג א ןגארטעג טאה רע

 .רענלאק
 ...!טשינ ךיד־םעש ׳רוחב ׳םוק —

 .רעטסנעפ ײרד טימ בוטש עסיורג א ןעװעג זיא ׳ןײרא זיא׳מ ואװ ׳עלאס יד
 עטמערעג־דלאג ןעװעג ןענײז ׳ןגיוא יד ןיא ןפראװעג ךיז טאה סאװ ׳עטשרע סאד
 עטעקפאקאב ןוא עטלטײשאב ןופ ןוא ןדײ עטלפאקאב ׳עקידרעב ןופ ןטערטראפ
 סע סאװ ׳ןלעטאפ עטיירב טלעטשעגסיוא ןעװעג ןענייז טנעװ יד םורא .רעבייוו

 א.ןיא .ןזדנארפ ענעדלאג טימ סעקאי עלעג ײז ךאנ טפעלשעגכאנ ךיז ןבאה
 .סעקלאג ןוא ןעיירעצינש טימ טצופאב רעגייז־לקנעש א ןענאטשעג זיא לקניוו
 קידלאג־לעג א טימ ןגיוצעגרעביא עפאם א ףיוא ןסעזעג זיא לטעמורפ־עזירר
 ןיא ןוא קינשיװ טימ לרעכעב לאמש א טנאה ןײא ןיא ןטלאהעג טאה יז .טנאװעג
 ־עג זיא ׳לשיט קירעדינ א ףיוא ׳רעביאנגעקא .עלעכיק א — רערעדנא רעד
 עטראדעגסיוא ןא — עכאד ׳בײװ םעינױנ ׳עטםאבעלאב יד .ןאפעלעט א ןענאטש
 ףיוא לאש רענעדייז א ןוא לטייש ףיט א טימ ׳ארק א יוו ׳עצראווש א ׳יורפ

 .לבײרט ןיא טדערעגנײרא טאה — ןעלםקא יד

 .טראװ ׳אק ׳שינ רעה ךאי — .ןפורעג יז טאה — !רעכעה ץדער ? עאװ —
 ...!פעק םמיאנוש ענײמ וצ ? אה

 ןיא ׳ןדלאפ ךם א טימ דײלק א ןיא ׳לדײא ןםעזעג זיא אנאיפ רעד ײב
 ןטײרב א טימ ןוא ןעקנעלעג־טנאה יד םורא ןציפש טימ עזולב רעסײװ א
 ־רא8 יד ךרוד ןםירעגכרוד ךיז טאה םאװ ׳ןוז יד .רענלאק ןטעלאמכארקעג

 ןו&רעד ןבאה ײז ןוא ראה עריא ןיא טלגיפשעג ךיז טאה ׳ןענידראג ןוא ןעגנאה
 ׳ןגיובנלע םײב ןעלשעה־רזוע ןעמונעגנא טאה םארבא .טיור טעמכ טנײשעגפא

 .ן&יולטנא טשינ טעװ ןשײב רעד זא ׳ןרעכיזראפ וצ ךיז יװ
 זיא ואװ — ׳ן&ורעג רע טאה — !גאט ןעטוג ׳ףלעה טאג ׳ןגראמ טוג —

 ?עינױנ ץעגרע

 זא ׳ןמיס א ׳טנאה רעד טימ ןכײצ א טכאמעג טאה ןאפעלעט םײב יור6 יד
 ךיז ןוא ןטאנ יד ןרעטעלב טרעהעג&יוא טאה לדײא .טקרעמאב םיא טאה יז

 .טקוקעגמוא ךיז טאה לטעמורפ־עזיור .טלעטשעג5יוא

 וצ ײס ןאטעג־גאז א םארבא טאה — ? םעינאמערעצ אד ןגיוט סאװ —
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 .אריפאש םארבא .םארבא זיא ןעמאנ ןײמ — .רעטכאט רעד וצ ײס ,רעטומ רעד
 .םעדײא סטאקשומ םלושמ ׳ר ןיב ךיא

 ־עזיור טאה — ךײא ןגעװ טרעהעג ךם א באה ךע ,סײװ ךע ׳סײװ ךע —
 .עלעדײא ,רעטכאט ןײמ זיא סאד —־ .ןרעפטגעוצפא טלײאעג ךיז לטעמורפ

 .םעגעגנא רעײז —
 ףיוא ןײז ט§ראדעג באה׳כ .טפאטרעד טשרע ךיא באה רוחב םעד־טא—
 ׳םכח־דימלת א דײ א זיא ראטערקעם רעד .לוש עשטײד יד זיא טראד .עקצאמאלט
 .יבאקאי והירמש ׳ר ? םיא ןגעװ טרעהעג רשפא טאה ריא .רעטגרעלעג רעםיורג א

 ...סעפע ךיז טכוד —
 טימ ,לשטגעמ קיד ןײלק א ,עיגױנ ןײרא זיא םע ןוא טנפעעג ךיז טאה ריט א
 א ןסעזעג םיא ףיוא זיא׳ם .ראה עדנאלב פאק ןסיורג א ןוא לכײב קיציפש א
 .טמעקעגרעטנורא ןעװעג זיא ןיק ןטײרב םורא דראב יד .עקלומראי עלעציפ

 •עקײרק א טימ טלטראגעגמורא ,רילאק־ןײװ ןופ טאלאכ־בוטש א ןגארטעג טאה רע
 ןאטעג פאכ א םיא ,ןעינױנ וצ ןפאלעגוצ ,ןעלשעה־רזוע טזאלעגפא טאה םארבא
 ־עג טאה עיגױג .לאמ ײרד יוזא ,ךיוה רעד ןיא ןביוהעגפיוא ןוא ןדנעל יד ײב
 טאה םארבא .ךיש־קעטש עטריקאל יד ןיא םיפ עצרוק יד טימ ןפראװ ןעמונ
 קידרענוד א טימ טבאלעצ ךיז ןוא ,עפופ א יװ ,קעװא לעטש א ןאטעג םיא

 .רעטכעלעג
 א ןײרא ףראװ — .ןגירשעג רע טאה — .׳ עלעיגױנ ,םכילע םולש —

 ...!לט6יפ
 ־ראפ א טגערפעג עינױנ טאה ? רוחב רעד זיא רעװ !ףרוטמ ,עגושמ —

 .רעטריװ
 טימ ףיוא רעה ,םארבא ? עלא ץע טײרש םאװ ? אד סעפע ךיז טוט םאװ —
 םאד טקידנעראפ ראנ טשרע טאה םאװ ,עכאד ןאטעג־ףור א טאה —!קיטש ענײד
 א טקערטשעגםיוא ןוא טגערפעג יז טאה — ? רוחב רעד זיא רעוו — .ןריגא8עלעט

 .לגאנ ןכעלבלעג א טימ רעגניפ ןראד ןגנאל
 ןא זיא רע .תישארב ןופ ןא ביוה םענײא ןדעי .ףוס א ןא השעמ א׳ס —
 סאװ ,ענעי ןופ רענײא זיא רע .ךלו־לכ א ,ןואג א ,רעקיטאמעטאמ א ,יוליע
 א ףיוא ןציז םאד טעװ ןגראמ ראנ ,ןענעפע טשיג ליומ׳ס םאד ןאק טנײה
 א טשינ ,ןאיגילער א ןענײז ןדײ רימ זא ,ןהנעט ןוא לעסירב ןיא ערדעטאק

 ...ט8ול יד ןבראדראפ ןעדױ־טסא יד זא ןוא ,ןאיצאנ
 ? רוחב םעד ײז ןשימעצ םאװ .תמא ןא ףיוא טקוררא8 זיא׳ר ,ןבעל׳כ —

 ? ץע טנעז ןענאװ ןו8 .טאלג טעבעב רע .םיא וצ וצ טשינ קנע ץטרעה
 .לאפשערעט־ןײלק ןופ —

 ... ? עאװ ...ןײלק —
 .לאפשעדעט־ןײלק —

 ? ץעגרע סאד טקעטש ואװ —
 .שטשאמאז ןבענ —

 ־טעטש עשילרעטסיוא עניוזא אד םעפע ןעגײז׳ם .ןרעװ ןעמ לאז טיהאב --
 ?רעקיטאמעטאמ א עקאט טנעז ריא .ךעל
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 .לםיבא .טנרעלעג באה׳כ —
 ץטבײלב ׳ןײז טשינ לאז׳ם יװ .ךם א טײרש רע ןוא לםיבא טגאז ץע —

 ,לטעמורפ־עזיור ׳בײװ םרעװש ןײמ זיא םאד .עלא קנע ץטנעקאב .גאטימ ףיוא אד
 !לדײא ? יז טםײה יװ .רעטכאט ריא זיא םאד ןוא

 לדײא טאה — ? קיטאמעטאמ טרידוטש טאה ריא ואװ ןגער§ ךע געמ —
 .ןפורעגנא ךיז

 ןופ קישאד םוצ זיב הענלאק ןכײװ ןופ ,טיור ןראװעג זיא לשעה־רזוע
 .לטיה םענעדיד

 .רעכיב ןופ — .טלמאטשעג רע טאה — ןײלא —
 ן ערעכעה רעדא ,עראטנעמעלע —

 .טשינ קילא םײװ׳כ —
 ן גנונעכער־לאיצנערעפיד רעדא ,עירטעמאעג עשיטילאנא :ןגאז רימאל —

 .ןעגנאגרעד טשינ ךיא ןיב טײװ יוזא .ןײנ —
 •אמעטאמ ׳אק ראפ ׳שינ ךעמ ךע טלאה ךאד .טנרעלעג אי םאד באה ךע —

 .ןירעקיט
 ...טשינ ךיוא ךימ טלאה ךיא —

 ־נײרא ךיז לטעמורפ־עזיור טאה — ? םיא וטםרעהראפ םאװ ,ראנ עז —
 .רע ןאק ,ןאק רע ןגאז ײז זא ,אמתםמ — .טשימעג

 ...ןאטױנ א רוחב־הבישי ןדעי ןופ ןכאמ וצ עדאמ א ןראװעג זיא׳ם —
 .ןאטעג ףור א םארבא טאה — !תמא רעד זיא׳ם ,עדאמ ׳אק טשינ זיא׳ם —
 ןטעטיםרעוױנוא עלא ןיא יװ םינואג רעמ תובישי ערעזדנוא ןיא אד ןענײז׳ם —

 ...!ןעמאזוצ

 ײז טלעפ׳ם .םינואג עלא יד ןעזעג ןוא ץײװש רעד ןיא ןעװעג ןיב ךע —
 .גנודליב עראטנעמעלע

 — .חמ םעד טפײלש הרות זא ,ןםײװ עלא ? וטםדער םאװ ,ןיורק עלעדײא —
 רעד ףיוא ןענאטשעג לאמעלא זיא םאװ ,לטעמורפ־עזיור ןאטעג־גאז א טאח

 .דײר עפראש םרעטכאט רעד ןטעלגראפ וצ טײרג ,ךאװ
 וצ טמוק׳ם זא ןוא ארמג טנרעלעג ךיוא ןײלא באה ךאי .ןטײקשיראנ —
 טאהעג טאה םאװ ,עינױנ ןפורעגנא ךיז טאה — פאק ןבארג א ךאי באה ,םעפע

 .ליכשמ ןבלאה א ראפ החפשמ רעד ןשיװצ ןעמאנ א

 עכאד טאה — ךיוא ןענרעל םוצ פאק ןבארג א טאהעג יאדװא טםאה —
 .ןפראװעגנײרא

 — .ןאטעג ײרשעג א םארבא טאה — !ןיוש ךיז טגירק׳מ ,ראנ ץטעז —
 טאה רוחב רעד ...תקולחמ׳ם רימ טימ ךיא פעלש ,ןאמח טימ ךיז םײרעצ ךיא זא
 !וױרב םעד ײז זײװ .וצרעד ףאזאליפ א זיא ןוא הארוה־רתיה ןקידעקאנק א

 .ףאזאליפ ןײק טשינ ןיב׳כ —

 .אי טםיב זא ,טבײרש שטשאמאז ןופ למעל רעד —
 ...ןעקנאדעג באה׳כ •ןרעל׳כ —
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 !ןעקנאדעג מימ טלעװ א ןעמוקעגסיורא זיא׳ס ןןעקנאדעג ערעסאװ —
 ךיוא טבײרשראס עלהסדה — ןוגינ ןקידנצכערק א טימ טדערעג עכאד טאה —
 ןעקנאדעג ׳אק טאהעג ׳שינ ןעמ טאה ןראי עקילאמא .ןעקגאדעג עריא גאט ןדעי

 ...טבעלעג שאקאי טאה׳מ ןוא

 טגער&עג עינױנ טאה — ל גאטימ ןטימ ןעמ טראװ סאװ .ךאמ טרעגנוה׳ס —
 וצרעד .רעסע ןא רא3 עילימאפ רעד ןיא םש א טאהעג טאה רע .רעטצײרעצ א
 ,ןדאלעגנײא טאה עכאד סאװ ,רעטומ־ףיטש עקידלמיוב יד ןלע§עג טשינ םיא זיא
 טאה םארבא םאװ ,רוחב רעצניװארפ רעד ןוא רעטסעװש־ףיטש ענעםירראפ יד
 ןענעק טשינ רע טעװ טםעג יד בילוצ זא ,טאהעג ארומ טאה רע .טכארבעגטימ
 ,עכאד עשיאעװרענ יד .לטעניבאק ןיא עפאס רעד ףיוא ןגײלוצ ךיז טײצלאמ ןכאנ
 םוצ ײס ,טיטעפא וצ ײם ןליפ ןעמענ טזומעג טאה סאװ ,רעטכאט עשינבר יד

 .קילב ןזײב א ן&ראװעג םיא ףיוא טאה ,ןפאלש

 .אטשינ ךאנ זיא הסדה —

 .ריא ןא ןסע ןאק׳מ ל םורא יז ט§יול ואװ —

 ןא םיא טמוק׳ס זא — .טנקספעג עכאד טאה — ו ןטראװ טע׳מ ,ןײנ —
 ...!רעכיז טשינ תױח׳ם זיא ,סער15 רעד

 .ריט רעקידנסיורד רעד ןיא גנולק א טרעהרעד ךיז טאה עגר רעד ןיא
 עצרוק יד ףיוא ןפיול ןעמונעג ןוא ןאטעג־ףור א עינױנ טאה — !הסדה זיא׳ס
 טײצ ןײק טאהעג טשינ טאה ןוא ךיק ןיא ןעמונראפ ןעװעג זיא טםניד יד ־ סי5
 ןעמונעגםיורא ,לוטש רעכײװ ריא ףיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה עכאד .ןענעפע וצ
 ןצײנש ןעמונעג ןוא םארגאנאמ א טימ עלעכיט ןטפאהעגסיוא ןא ץעגרע ןו§

 .לבאנש א יװ עמורק א ,זאנ עקיציפש עגנאל יד

 טאה — !עזאװ רעד טימ ןליפש וצ ףיוא ךיד רעה ,רעהא םוק ,םארבא —
 לןאמנגנױ םעד טקאפעג וטסאה ואװ — .ןליו§אב יז

 ןקערש רימ .רוחב ,טשינ ךיד םעש ו אד זיא׳ר ןוא טקאפעג םיא באה׳כ —
 .לטראג ןיא עלא ײז טקעטשראפ ףיש ם״רהמ ןײא .םנאטױנ יד רא§ קינײװ ךיז
 רימ םאװ םײוג יד ןזײװ רימ ןלעװ ,דנאל ןגײא ןא ןיא קלא§ א קיז ראנ רימאל
 רעשידײ רעד ,• םירצמ ןיא יװ ,ךיוב ןײא ןופ םינואג םקעז סיורא ןלעװ׳ס .ןגאמראפ
 ,םעקיפופ ענהפרט ערעײז ןיא חור א טע׳ס !טלעװ יד ןצײלפראפ ךאנ טעװ חמ

 ...!םארבא טשינ ןעמאנ ןײמ זיא

 עכאד טאה — !זומת זיא פאק ןײז ןיא ןוא הכונח וצ טײג׳ם ,רימ זיא יױו —
 ךײא טצעז ,רוחב ,רעהא טמוק — .רעגניפ יד ןכארבראפ ןוא ןאטעג גניז א

 רימ .דײ רעליואװ א ראנ ,רעטײרדעצ א לםיבא זיא רעגאװש ןײמ .רימ ןבענ ,אד
 ...ביל עלא םיא ןבאה

 ־עזיור .לעטא5 ריא ןבענ לקנעב א ףיוא ןעלשעה־רזוע ןזיװעגנא טאה יז ןוא
 קינײצ א טימ ןםיבראפ ןוא קינשיװ לרעכעב ןופ ןאטעג־פוז א טאה לטעמורפ
 ךיז טאה עגר רעד ןיא ראנ ,ןגאז םעפע ךאנ טװאורפעג טאה לדײא .עלעכיק

 .רעטכאט רעד טימ ןעמאזוצ ןײרא זיא עינױנ ןוא ריט יד טנפעעג
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 .ריא ןופ רענעלק ןעװעג זיא רע .םערא ןרעטנוא ןהסדה טרי2עג טאה עינוינ
 א ןו6 לדײמ א יװ ןעזעגסיוא טאה הסדה .ליטש ןראװעג זיא עלאס רעד ןיא
 פאצ ןגנאל א ןיא ןטכאלפראפ ראה ענעדלאג טימ ׳לאמש ׳ךיוה — ןצכא ראי
 ׳ןסירראפ טכײל — זאנ עניד יד ,סײװ ןעװעג זיא םינפ סאד .ןעלסקא יד רעביא
 ןיא ךעליולב ,ךיוה — ןרעטש רעד ,גנאל — זדלאה רעד זעסקיש א ײב יװ
 ראנ ןגארט סע יװ ,עלעטיה ןטעמאס א ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא יז .ן6ײלש יד
 זיא ןסיורד ןיא .ךעלפײלש טימ ןעלפענקראפ וצ לטעקאשז א ןיא ,סנירעליש
 טאה יז .ןקאז־רעביוא ןגארטעג יז טאה ןגעװטסעדנופ ,טלאק ןעװעג טשינ ךאנ
 .ךעלכיב־השעמ יד ןופ ךעלענאפ ןוא ךעלהצירפ יד ןא טנאמרעד ןעלשעה־רזוע
 וצ טשינ ןײרא טלאװ יז יװ ,טסײרדמוא טקוקעג ןבאה ןגיוא עיולב־לעה יד
 טאה לטעמורפ־עזיור .דמערפ רעד ןיא טסאג־וצ ןעמוקעג ראנ ,בוטש ןיא ךיז
 טציפשעגסיוא ןוא טײרב רעד ןיא לטײש םענעדײז ןטימ ןעלקאש ןעמונעג ךײלג
 ,פארא ןביוא ןופ ןטסאמעגפא יז טאה לדײא .גיוא זײב א ןגעק ןעײפשוצפא ,ןפיל יד

 .עטפאגראפ א ןײטש ןבילבעג ןוא ףיורא ןטנוא ןופ
 .ןאטעג גניז א לטעמורפ־עזיור טאה — :עראה־עניאנק ? הסדה זיא סאד —

 י טײהניוש א —
 ׳רעטכאט ריא זיא סאד ןוא ,בײװ סנדײז םעד ,עבאב יד זיא סאד ,עלהסדה —

 .לדײא

 ־ראפ א ןוא סקינק ןשלעדײמ־לוש א ןשיװצ סניוזא סעפע ןאטעג טאה הסדה
 .רענעסקאװרעד א ןו§ ךיז ןגיונ

 לטעמורפ־עזיור טאה — ו ןעניושאב ךעד ךעמאל ,ראות־תפי ,רעהא םוק —
 ןײמ זיא סאד :ריד טימ ךיז טמיראב ,ןבעל לאז ,עדײז רעד — .ן5ורעגוצ יז

 .טשינ יז ןאק שיסור ןײק .שיליופ ןדער ריא טימ טסנאק .עלעדײא ,רעטכאט
 .רענאיצילאג ןענײז רימ

 ןעלדײא וצ ןאטעג־גאז א הסדה טאה — ינאפ רעד ןגעװ טרעהעג באה׳כ —
 •עקארק ןופ ,ךיז טכוד ,זיא ינאפ יד — .שיליופ ףיוא

 .טרידוטש טראד באה׳כ —
 ־ײרשעג א םארבא טאה — ? ןואג םעד רא§ טשינ ריא ץע טלעטש סאװ —

 !ףאםאנאמאל רעשידײ א זיא ןאמרעגנױ רעד־טא ,ןבעל־הםדה — .ןאטעג
 .ןראװעג טיור ןענײז עדײב .ןעלשעה־רזוע ףיוא ןאטעג קוק א טאה הסדה
 ,רעטעפ־םעד־בלאה טגער§עג יז טאה — ? (תמא ןא ףיוא) ןעדװארפאנ —

 .טםאג־םעד־בלאה

 ־בלאה ,ןעמארבא־בלאה טרעפטנעעג לשעה־רזוע טאה — קזוח טכאמ ריא —
 .לדײמ־םעד

 ~ עיצקעל א ןבעג םיא טםלאז וד ליװ רע ...!ךיוא ױנע ןא זיא רע —
 .ירבע רעשײוג רעד ףיוא גיפמוטש לםיבא זיא רע — .טרענודעג םארבא טאה
 ן6יוא ערבעגלא טרידוטש טאה רע .לטאטסירא ןא ןו6 חמ א םאד טאה רא6רעד

 ...!םעדיוב
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 .עטרעדנואװרא5 א טגערפעג הסדה טאה — ? םעדיוב ן5יוא שיקאט —
 — ואװ טאהעג טשינ באה׳כ ןוא טנגערעג דארג טאה׳ס זא —

 לדייא טאה ־י רעטרעװ עכיוה ביל ׳סיוא טזײװ ,טאה םארבא ןאפ רעד —
 .שינעלקנעװק א ךאנ ןפורעגנא ךיז

 טאה — וגאטימ ןטימ גנאל יוזא םע טרעיוד םאװ .קירעגנוה ןיב ךאי —
 .ןאטעג ףור א עינױנ

 ־רעביא םיא עכאד טאה — נ ןרעװ טרעגנוהראפ טשינ טסעװ ׳עינױנ ׳אש —
 ?ןעװעג וטסיב ואװ .לטעקאשז סאד סיוא וט ,עלהסדה — .ןםירעג

 .ןטראג ןשיסקאז ןיא .טריצאפש ןבאה זדגוא —
 ן זדנוא רעד סאד זיא רעװ —

 .עינאלק ןוא ךאי .םײװ ישעמאמ יד —
 .עםקיש א טימ םורא טכירק זןיבמ א טזיב —

 .ןפראװעגנײרא םארבא טאה — :ץעגײש א טימ יװ רעסעב ץלא —
 ׳אק עשראװ ןיא טשינ ןלעפ׳ם .ןציװ ענײד טימ ,םארבא ,ףיוא רעה —
 ־װאפ ,ער־רעטאפ רעד .םײוג עטסארפ ןופ טמאטש עינאלק יד .ךעלדײמ עשידײ
 טלאװ יז זא ,בארג יוזא זיא ער־רעטומ יד .לימ א ןיא ןאמרו5 א זיא ,יקםװאל

 .בוטש רעד ןיא ןײרא טנאקעג ׳שיג
 .ביל יז באה ךאי י.סאװ זיא ,ונ —

 ־נא ךיז לדײא טאה — קוק אזא ןבאה לאז ינאפ יד ,ךיז רעדנואװ׳כ —
 ןוא רעטסעװש יװ ןקאילאפ ןוא ןדײ ןבעל ךײרטםע ןיא זדנוא ײב — .ן5ורעג

 .רעדירב
 .לארשי יאנוש ײז ןענײז אד ראנ ,עיצילאג ןיא זיא׳ס יװ ׳שינ םײװ׳כ —
 אד יאװס״ :לדיל ןײא ןעמ טרעה טײג׳מ ואװ .ןדײ ףיוא טאקיאב א טציא זיא׳ס

 .טײהרעקידעבעל ןעגנילשנײא דײ םעד טנאקעג טלאװ׳מ *.״אגעװם
 ןדײ עלא יד ףיוא קוק א טוט׳מ זא :טײהראװ יד ינאפ רעד ןגאז ל׳כע —
 ־נײרא טלאװ׳מ יװ םעפע זיא ,ךעלעטיה ענײלק יד ןוא םעטאפאק עגנאל יד טימ
 .ןדײל טשינ סאד ןליװ ןקאילאפ יד זא ,ןײטשראפ ןאק ךע .עניכ ׳אק ןלא§עג
 א לטעמורפ־עזיור טאה — ■?ריד טימ ךיז טוט םאװ :ןיורק עלעדײא —
 ,עטאט ןײד ? וטםדער םירוביד ערע׳םאװ — .לוק קידנענײװ א טימ ןאטעג ףור

 .תואפ טימ עשעקעב א ןגארטעג ךיוא טאה ,ראי עגנאל וצ ריד
 ,רעעפארײא ןא ןעװעג זיא אפאפ ...:אפ םעד ורוצ ןזאל אמ יד לאז —

 .ןטכיזניה עלא ןיא
 ־עג םארבא טאה — עיצאלימיסא רא3 זיא ,עז׳כ יװ ,אלעדא אננאפ יד —

 .שיליופ ףיוא טגאז
 .ןבעלנעמאזוצ ךעלשטגעמ א ראפ ראנ ,עיצאלימיםא רא§ טשינ —

 יד ןעײרדראפ ןוא םעקװאױעשטאמ ןאטנא עלא ןלעװ רימ זא ןוא ,וג —
 א ןוא טגערפעג םארבא טאה — ?ןבאה ביל ןיוש זדנוא ןעמ טעװ ,סעסנאװ
 .״ישארג אװד״, יד ןענעײל ינאפ יד לאז — .םעסנאװ ענעגײא ענײז ןאטעג ײרד

 .עקיגײד יד ײב ףיוק :זיא ןײמ רעד .ןטימעסיטנא עשיליופ יד ןו6 גנוזאל א *
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 .שזאשטאפאק םעד רא§ רעכעלךע&עג זיא דײ רענרעדאמ רעד זא ׳ןעשטיװק ײז
 .דײ ןשיטלעװ־קיטגײה מעד ןגעקא טדנעװעג זיא םזיטימעםיטנא רעצנאג רעד

 .תמא טשינ זיא׳ם —
 .ןגײצרעביא מילא ךיז טעװ ינאפ יד .אלעדא אננאפ ,תמא אי זיא׳ס —

 .טסניד יד הרפש ןאטעג ףת א טאה — נ קיטראפ זיא גאטימ׳ס —
 םינפ עטעפ סאד .סיפ עצרוק יד ףיוא סיואראפ ףיול א ןאטעג טאה עינױג
 רעד ןיא .םיא ךאג ןאטעג זאל א ךיז ןבאה עלא .ןראװעג םאלב שזא זיא סנײז
 ןעװעג סיפ עטצינשעג עבארג יד טימ שיט רעטײרב רעד ןיוש זיא בוטש־סע
 ראפ .טײקטלא ןופ עגעגיובעצ ,לפאג ,רעםעמ ,לפעל ענרעבליז טימ טקעדעג
 זיא ריט רעד ײב .רעלעט רענעײלעצראפ רעטײרב א טײרג ןעװעג זיא ןדעי
 טאה ןשאװעג .טראװק עגרעפוק א ןוא רעםאװ גורק א ,שיט־שאװ א ןענאטשעג
 :טײלםגאמ יד ןשאװעג ךיז ןבאה עטשרע יד ,ןײרא לםיש רענרעניצ א ןיא ךיז ןעמ
 ץעגרע ןופ טכארבעגנײרא ןעמארבא טאה עכאד .לשעה־רזוע ןוא םארבא ,עינױנ
 טשיװעג ךעלטײרב טאה רע .פאק־ץיפש ןפיוא ןאטעגנא םיא ןוא עקלומראי א
 ואש לוק ןפיוא טגאזעג ןוא ךוטבאה םענענײל ןיא טנעה עקיראה עםיורג יד
 יד ןםאגראפ טאה לשעה־רזוע .םידי תליטנ לע הכרב יד טכאמעג ןוא םכידי
 יד רעביא ןטעקנאמ יד טצראשראפ קיטכעדאב טאה לטעמורפ־עזיור .לברא
 ןאטעג טאה לדײא .רעסאװ טראװק ײװצ ןםאגעגפיוא ןוא ןעקנעלעג עטלצנירעג
 ךיוא ןפראד רימ :טגערטעג טײהרעמוטש טלאװ יז יװ ,ןהםדה ףיוא קוק א
 פעש רעד ןיא רעסאװ ןםאגעגגא ריא טאה הסדה ? עיגאמערעצ יד ןכאמכרוד

 :טגאזעג ןוא
 .רעירפ ינאפ יד לאז—

 ...ןציפש יד ןצענראפ ךאנ רימ ל׳כע —
 ןםאגעגפא ןוא ןציפש עטעפעטעצ־בלאה יד ןגיובראפ קידװעגראז טאה לדײא
 .ןשאװעג ךיוא ךיז טאה הםדה .לגענ עטלײפעג יד טימ רעגגיפ עקינײב יד
 .טניט טימ טקעלפראפ ןענײז עריא טנעה עםײװ יד זא ,ןעזעג טאה לשעה־רזוע
 ןוא ,לוטש רעטעבעג־רעדעל א ףיוא ,ןא־ןביוא טצעזעגקעװא ךיז טאה עינױנ
 טלײטעגסיוא ןוא איצומ א טכאמעג טאה רע .טיורב טלטײבעג א ןביוהעגנא
 ןיא ןגעלעג ןענײז םאװ ,לצירטש ןוא למעז ןעמונעג ןבאה ערעדנא .ןצינעפ
 ךעלרעבעל עטקאהעג :זײפשראפ א טכארבעגנײרא לײװרעד טאה הרפש .ץאט א
 ־םיורא ׳ןענאטשעגפיוא זיא יז .קנואװ א ןהםדה ןבעגעג טאה םארבא .לשײרג טימ
 טאה עכאד .רעקיל עקניפאראק א טימ ןעמוקעגקירוצ דלאב זיא ןוא ןעגגאגעג

 .טרעזײבעגנא ריא ףיוא ךיז
 ,הלילח ,טע׳ס — .ןאטעג גאז א יז טאה — הבוט ׳אק ׳שינ םיא טסוט —

 .םיריוטקאד וצ ץיגםיוא
 יד ײב םעשישטרעמ !רעביױו ,םײחל ורוחב ,םײחל !עינױנ ,םײחל —

 ...!םיאנת ףיוא ךעלדײמ
 לקאש א םורפ לטעמורפ־עזיור טאה — !ןמא םולשלו םיבוט םײחל —

 ,פאק טימ ןאטעג
 .ךאנרעד — ןעיורפ יד ןוא רעירפ טײלסנאמ יד :ךיז ןבאה טצעזעגםױא
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 •עזיור ,לשעה־רזוע ~ םקניל ;עכאד ״דסדה ,םארבא ןסעזעג ןענײז םטכער
 .ןגיוא יד רא5 לפענ א טלעטשעגקעװא ךיז טאה ןעלשעה־רזוע •לדײא ,לטעמורפ

 םעד ,ײלעצראפ םעד טימ םנעדערק־ןביוש יד ?קידלקאװ ןעזעג ץלא טאה רע
 םיא ןענײז ןרעיוא יד .רעציז־שיט יד ןו§ רעמינפ יד ,טנעװ יד ףיוא ןאםעד
 דיז ,טנאה רעד ןיא טרעטיצעג םיא ןבאה לפאג ןוא רעםעמ .טביוטרא5 ןראװעג
 לט8ער ןו6 ןםײב רע לאז יצ טםואװעג טשינ טאה רע .רעלעט ןיא טפאלקעגנא
 לצינעפ א לפאג ןפיוא ןעמונעגנא טאה רע .לקיטש א ןכערבפא רעדא ,טיורב
 .ןראװעג םלענ זיא׳ס ראנ ,טקורעגוצ םיא טאה ץעמע סאװ ,עקרעגוא ערעיוז
 טלעטשעגקעװא טאה טסניד יד ןעװ .לברא ןו6 ןלאפעגםיורא םע זיא דלאב
 יד .קילב ןײז טליהעגנײא ןצנאגניא עראפ יד טאה ,פוז רעלעט א םיא ןבענ

 .לעזוראק א יװ ,םורא ןוא םורא ,ךעלעמאפ ןעײרד ןעמונעג ךיז טאה בוטש

 .ןאטעג גער6 א םארבא טאה — ז הקשמ לזעלג א רש6א טםליװ ,רוחב ,יעה —
 ןשיװצ •אי טגאזעג ןבאה ןפיל יד ראנ ,ןײנ ןגאז טלאװעג טאה לשעה־רזוע
 ־וצ דלאב םיא טאה׳מ .שינעכיכ א ןוא שינעשטפעש א ןראװעג זיא רעבײװ יד
 םײחל ןאטעג למרומ א טאה רע .קנארטעג ךעלטיור א טימ לזעלג א טקורעג
 ־עג א טימ טצעזעגםיורא טאה םארבא .לאמ ןײא טימ ןעקנורטעגםיוא סע ןוא

 .רעטכעל
 א ץיז טםעװ — .ןגירשעג רע טאה — !ךרד א ףיוא טסײג וד ,רוחב —

 .שטנעמ
 ־עג םיא עכאד טאה ~ ו םעפע טימ טםײבראפ ,רימ וצ זיא גאלק א ~

 !לכיק א םיא ץטיג ~ .טנראװ

 ־עג גנאל ךיז טאה יז .לכיק א ךאנ קעװא זיא ןוא ןענאטשעגפיוא זיא הסדה
 טאה לשעה־רזוע .ךעלדנאראקאמ שאלק א טימ ןעמוקעגקירוצ זיא ןוא טמיוז
 ןעמוקעגםיורא םיא ןענײז ןרערט .טיורב לקיטש א טימ ןסיבראפ טאהעג לײװרעד

 .רעגניפ ןציפש יד טימ טשיװעגפא ײז טאה רע .ןגיוא יד ןיא

 .ןאטעג גאז א לטעמור8־עזיור טאה ~ ןבעג ט§ראדעג ׳שינ םיא ט׳ץע ~
 .דניק לדײא ןא ךעבענ זיא רע —

 .ןטלאהעגרעטנוא עכאד טאה — !פאק םמארבא ץלא ~
 טאה — ןעשראװ ןיא ןאט וצ העדב וטסאה םאװ ,רוחב ,רימ גאז ~

 ...י יװ ? עה ? אה ~ .ןאטעג גער6 א עינױנ

 ןענײז עלא .ןעינױנ ײב ץלא יװ ,טכירעגמוא ןעמוקעג ןענײז רעטרעװ יד
 טאה׳מ זא ,ליטש רעיר8 ,ןרעפטנע ןעמונעג טאה לשעה־רזוע .ןראװעג ןגיװשטנא
 ־ןײלק ,לטעטש ןײז ןו§ טלײצרעד טאה רע .רעכעה ~ ךאנרעד ? טרעהעג םיוק
 סאװ ,ןטאט םעד ,רעטםעװש רעד ,ןעמאמ רעד ,ןדײז םעד ןו6 ;לאפשערעט
 םאד .רעכאמרעגײז לאיתוקי ןגעװ ,ןיהואװ טשינ טםײװ׳מ ןוא קעװא ץעגרע זיא
 ־עג טאה לוק םאד .טרעקאלפעג ןבאה ןרעיוא יד ראנ ,םאלב ןעװעג זיא םינפ
 אד ,ןעכאד ףיוא אד ,קילב ן6ראש א ןפראװעג לאמ םעדעי טאה רע .טרעטיצ
 טלעטשעגנא םיא ףיוא טאה עכאד .טלטיורעג ךיז טאה הםדה .ןהםדה ףיוא
 טשינ ןײלא טאה לטעמור6־עזיור .ןעלפאצראװש עטשודיחראפ עםיורג ראפ א
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 יד ןיא ןצלאזעג ןראװעג ריא זיא דייר סרוחב םעגו& ראנ ׳םאװראפ טםואװעג
 .ןענײװ וצ טשינ ןטלאהעגנײא םיוק ךיז טאה יז .זדלאה ןיא קיליונק ןוא ןגיוא
 יז טאה — ...טםענ רעד ןו6 בלאװש א ...קעװא ךעבענ טקיש׳מ —

 ...!תחנ סעמאמ רעד — .טלמרומעג
 יד טצײנשעג גנאל ןוא לכיט ענעטסיטאב סאד ןעמונעגסיורא טאה יז ןוא
 סריא ןעװעג טלאװ רוחב רעד יװ ן ליפעג שילרעטםיוא ןא טאהעג טאה יז .זאנ

 ...בתק א

5 

 ־רא6 טאה םארבא .עלאם רעד ןיא קעװא עלא ןענײז טײצלאמ םעד ךאנ
 ־מוא ךיז ׳טרא ןײא ףיוא ןעײרד ךיז ןעמונעג טאה עינױנ .ראגיצ א טרעכיור
 ןראװעג גאטימראפ זיא רע יװ ךײלג .ןײג־ן6אלש ןרא6 ןוה א יװ ׳ןעלמרומ ׳ןקוק
 דלאב זיא רע .טײקדימ א ןלא6אב ןםע ןכאנ םיא זיא יוזא ,קירעגנוה קראטש
 ןעמונעג ןוא ע6אס רעד ףיוא טגײלעגקעו־^ ךיז ׳לטעניבאק ןיא ךיז וצ קעװא
 םיראװ ׳בײװ ןרא6 דוםב טנעײלעג טאה רע סאװ ׳עטכישעג סצערג ןו8 דנאב א
 טשינ טאה׳ס .ךוב שיסרוקיפא ןא רא8 םידיםח ןשיװצ ןראװעג טנכעררא6 זיא םאד

 .טכאג רעד ןטימניא יװ ׳טכראנשעג טאה רע ןוא טוגימ ףני8 ץיק טרעיודעג
 טנאמעגפיוא ראנ ,רעזײה ײװצ ןו6 ראטארטםינימדא ןעװעג זיא עינױנ
 עלהשמ .עלהשמ ,לרעקיוה א ,ראטארטסינימדא־ףליהעג רעד טאה טלעג־הריד םאד
 ןעכאד טלאצעגםיוא גאטשרעגאד ןדעי ןוא תרשמ לפאק ןובשח ןבעגעגפא טאה
 ,עיצארטםינימדא רעד ןיא טשינ טשימעג טשינ ךיז טאה עינױנ .טלעג־ןכאװ םאד

 — רעטא8 םענו6 ןעמוקאב טאה רע םאװ ,ןדנ רעד .טײקשיטאבעלאב ןיא טשינ
 זיא׳ס .קנאב ןיא רעטרירעג־טשינ א ןגעלעג טנײה זיב זיא — לבור טנזיוט ףני6
 ןבעגעג םיא טאה עכאד .טנעצארפ ךס א עמוס רעד ףיוא ןםקאװעגנא טאהעג
 םעד ףיוא ןגעלעג רע זיא טציא .טלעג־ןשאט לבור ףני8 סטכאנ־וצ־תבש ןדעי
 פאק רעד ,ן6א־בלאה ליומ םאד ,םי8 ןוא טנעה עטײרפשעגםיוא טימ ןאמאטא
 ןראי־רעדניק יד ןו8 טאהעג ךאנ טאה רע סאװ ,עלעשיק א ףיוא טראפשעגנא
 ןוא עשראװ ןיא טשינ ,טדײשעג טשינ טימרעד לאמנײק ךיז טאה רע םאװ ןוא

 ־רא6 טימ ןגארטעגמורא לאמעלא ךיז טאה סאװ ,עכאד .סנגעװרעטנוא טשינ
 :ןהנעט טגעל6 ,ןטײקפאלש ענעגראב

 ...םרחב םיא ץטגערפ ז םיא זיא׳ם טוג יװ ןעד טםײװ רע —
 ,עטםקידהחונמ יד ןעװעג גאטימ ךאנ העש יד ךיוא זיא ןײלא ןעכאד רא8

 ־פיוא טלאמעד ןבאה סע .טסאג־וצ ןעװעג זיא םארבא ןעװ ,רעטניװ םרעדנוזאב
 ,ץײרק ןיא שינעכערב םאד ,גאטײװ־פאק רעד :םישוחימ עריא עלא טרעהעג
 .ןפאלשעג זיא עינױנ .ןעקנעלעג יד ןיא שינעיצ סאד ,ןטײז יד ןיא ןשינעכעטש יד
 עכאד .עטנכש א וצ ןײרא זיא טסניד יד הר8ש .רעמיצ ריא ןיא קעװא זיא הםדה
 ןעװעג ריא ףיוא ןענײז םע סאװ ,לאש רענעדײז א ןיא טליהעגנײא ךיז טאה
 ןיא טצעזעגנײרא ךיז ,ןקע עקיבראפ עגנאל טימ םעװאפ ײװצ ןטפאהעגםיוא
 ןםאלשעגוצ־בלאה ,עלעקנעבסופ א ףיוא םי6 יר טראפשעגנא ,לוטש רעפיט א
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 םאד .טצייהעגנײא ןעװעג זיא םמיזעג ןטעדליגעג ןטימ ןוױוא רעד .םעיװ יד
 ־ראפ ןוא ןענידראג יד ךרוד ןםירעגכרוד ךיז טאה םאװ ,טכיל עקידנםיורד
 ־נגער ןו5 ןרילאק עלא טימ םעיל^אק יד ןיא טלגיפשעגפא ךיז טאה ׳ןעגנאה
 ,רעטםנעפ־לפאט יד ךרוד רעהא טכײרגרעד טשינ טאה םאג ןופ שיור רעד .ןגיוב
 ךיז טאה םארבא .עטאװ טימ טפאטשראפ ןעװעג ןענײז ערעײז ןעמיוז יד םאװ

 רעד טימ טליפשעג ךיז ,ךיור ךעלעקײק עיולב ןזאלבעג ,ריא ןבענ טצעזעגקעװא
 ךיז ײם ,טלמירדעג ײם טלאמעד טאה עכאד .טםעװ רעד ףיוא טײק רענעדלאג
 יד ,ןריא רעװש םעד םורא םעגירטניא ןוא ךעלערה־ןושל יד וצ טרעהעגוצ
 ,םעקיאמאי עלא יד ,םינתוהמ יד ,ערעײז רעדניק יד ,סנירעגעװש יד ,םרעגאװש
 ,עכאד ,יז זיא תוחפשמ ערעײז טימ םאװ ,םעסעכײד ,םטכילניבור ,םרענימאק
 ,םארבא טאה ,רעטכאט עשידײ ערשכ א שטאכ ,ןדנובעג ןוא טפינקעג ןעװעג
 עשינאטאלראש ,תורבע ,םעביל ענײז עלא ןופ טלײצרעד ריא ,קינוב־לב רעד
 .טרעטיצעגפיוא ןוא ,דײר ענעסאלעגםיוא יד ןופ טמירקראפ ךיז טאה יז .קיטש
 ןיא טליהעג רעקראטש ךיז טאה יז ןוא ןקור ןרעביא ךרודא ריא זיא רעדיוש א
 םעיװ יד ןענע&ע לאמא טימ טגעלפ יז .ןזדנארפ עגנאל יד טימ לאש רענעדײז רעד

 .ןגיוא עקירעיורט עצראװש ראפ א טימ ןקוקנא םיא ןוא
 ןאק׳כ — טצפיזעג יז טאה — עבט רעד רעביא רימ זיא׳ם ,םארבא ,ע8 —

 ...!ןרעה טשינ רעמ ןיוש

 :ןאט־למרומ א יז טגעלפ ,ןראװעג ןגיװשראפ זיא םארבא זא ראנ

 ...ןײז ׳שינ םונהיג ןײד ןיא ל׳כאי .דער ,ונ —

 ןלאז עלא זא ,יוזא ןלוטש יד ןלעטשרעביא טזומעג ןעמ טאה לאמ םאד
 ־עגנײא ,ךעלעכיק ,ײט ךעלכעלעש ןגארטעגנײרא טאה טםניד יד .ןעמאזוצ ןציז

 ןוא םובלא ןטשײלעג־דלאג א ץעגרע ןופ ןעמונעגםיורא טאה לדײא .סטכאמ
 ןגעװ ןעכאד טלײצרעד לוק קידעגאנ א טימ טאה לטעמורפ־עזיור .טרעטעלבעג
 רעטניה טאהעג טאה ,יודנאל דוד ׳ר ,רעריא ןאמ רעד םאװ ,זיוה־יורב םעד
 וצ טרעהעג ןבאה סאװ ,ןעפאה טימ טײזאב דרע גראמ קיצכא יד ןופ ןדארב
 ןו6 ןוא ,טנידאב יז ןבאה םאװ ,םיתרשמ ןוא םירעיופ יד ןופ ?ןגעמראפ םעד
 ךיז טאה םארבא .זיוה ריא ןיא ןײטשנײא ןגעלפ סאװ ,םײבר ןוא םיחרוא יד

 .ןהםדה ןפורעגוצ ןוא ,ןעלשעה־רזוע ןבענ ,ע6אס רעד ףיוא טצעזעגקעװא
 טע׳מ — .ןליופאב ריא רע טאה — !טשינ ךיד םעש ,דיומ ,רעהא םוק —

 .ןײז־םיאנוש־ענײמ טשינ ךיד
 ףיוא קוק א ןאטעג טאה יז .לוטש גערב א ףיוא טצעזעגוצ ךיז טאה הםדה

 .ןגיוא יד טזאלעגפארא ןוא ןעלשעה־רזוע
 .אבה־םלוע ןפיוק ריד טםעװ .עיצקעל א ןבעגעג םיא וטסלאװ ײהעלע —

 .ןראװעג טיור זיא הסדה
 א רוחב םעד ףיוא ןאטעג ןוא טגאזעג יז טאה — !(אברדא) םעשװא —

 .ןאק׳כ יצ ׳שינ סײװ׳כ — .קילב ןקידנגערפ
 .גונעגרעביא וטםנאק םיא ראפ —

 ן6ורעגנא ךיז טאה — ז עלעדײא ץימ ןפלעהסיורא סעפע ןאק רש8א —
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 *נו§ יז טאה ,ןעכאד טימ טדערעג טאה יז ליואװ־יװ םאװ ,לטעמורפ־עזיור
 .טײז רעד ןיא טסעומש׳מ סאװ ,םעד וצ רעיוא ןא טציפשעגנא ןגעװטסעד

 .טגאזעג לדײא טאה — ו קעװא רא5 ךע זא ,טםײװ אמ יד ,אמ —
 ן&יולײבראפ ךאנ טעװ רעסאװ ךס א .רעטכאט ,טשינ ךאנ טסרא§ וד —

 .קירב רעד רעטנוא
 ...!רא§ ךיז טלעטש אמ יװ רעיר3 ןרא§ ל׳כע —

 .ןפורעגנא ךיז םארבא טאה — !קעװא טראפ ינאפ יד םאװ דאש א —
 .ןעקנעב טשינ רימ ךאנ טעװ רענײק ? דאש יד זיא םאװ —

 ןטשרע ןו3 עביל יװ ךאז אזא אד זיא׳ס .ןסיװ טשינראג ןאק ינאפ יד —
 .קילבנגיוא

 םיא עכאד טאה — !ךעלקיטש ענײד טימ ןא ןיוש טםביוה ,םארבא —
 ןיוש טםאה .דײ רעטלא ןא ןיוש טזיב זא ,ראג טםעגראפ — ,ןאטעג ןראװ א

 .ןכאמ וצ הנותח רעטכעט
 ךימ וטם5ראד ,דײ רעטלא ןא ןיב׳כ זא ןוא !שינעקישנא אזא רידאנ —
 ןײמ רש&א י.ךימ ןעניז ןיא באה׳כ זא ,וטםײװ ןענאװ ןו§ ,םנטײװצ ? ןענאמרעד

 זרוחב םעד ךיא
 !רוחב םעד ורוצ זאל —

 לטעמורפ־עזיור טאה — ?ןלעופ ריא ײב ץע טנאק טכײליפ ,אברדא —
 רעדיװ ןיוש ליװ יז ןוא ןעמוקעג טשרע זיא יז — .ןעמארבא וצ טדנעװעג ךיז

 .סאװ וצ סײװ׳כ יצ ןײז רימ לאז רוסא .ן&יול
 .ןצעמע טראד יז טאה אמתסמ —

 ...ןײז זאנ רעד טימ יוזא ןלאז םיאנוש יד —
 .ןרא3 טשינ יז טעװ ,אד זיא גוױז ריא ביוא .רעגיװש ,טשינ טגראז —
 טשינ ןײלא ,טנשרדעג םארבא טאה — !ןעמוקקירוצ יז טעװ ,ןרא6 ט׳יז זא ןוא
 קיטש א רא§ ךימ טלאה׳מ — .ןרי5רא§ םיא טעװ גנוצ יד ןיהואװ קידנםיװ
 ץטמענ .ךיא ביולג םיגוױז ןיא ראנ ,לםעלש טײרדעגרעביא ןא ,לק א ,םרוקיפא
 טימ רקש .טנאװ רעד וצ םעברא ןא יװ ןסאפ רימ .ןאמח ןײמ ןוא ןײלא ךימ
 ןבעגעג טאה ,הפיט רעד ףיוא הנוממ זיא סאװ ,ךאלמ רעד זא ראנ .לזמ־םילש
 .סעקנאב ןטיוט א יװ ן&לאהעג רימ םע טאה ,םהרבאל םלושמ תב :ײרשעג א

 !םארבא ,ע3 —•
 דײר עניוזא ןדער טשינ לאז רע ןכײצ א ,קנואװ א ןבעגעג טאה עכאד ןוא

 .ןרעטש ןרעביא זאטעג שטאפ א ךיז טאה םארבא .ןהםדה רא6
 ןײד ןיא םיא טימ ןײרא ײג ? אה ,עיצקעל רעד טימ טרעװ עשז־םאװ —

 ?וטסניואװ ואװ ,רוחב ,אי .לסיבא םיא רעהרא6 .לביטש
 .םאג רענאקשיצנארפ רעד ףיוא לעטאה א ןיא ? ךיא —

 ? וטסלאצ ל&יװ !ץנאװ עד לעטאה —
 .טכאנ א ןדליג א —

 םיא רש6א !עעדיא ןא ןלא&עגנײא רימ זיא׳ס ,עכאד ,סיוא ךימ רעה —
 ?ןיציבר רעד ײב ןענעדראנײא

 1 ןיציבר א ראפ םאװ —
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 ■־אטנעיװש רעד ףיוא ןעמונעג טאה יז .ןעניג רעזדנוא ײב עקאט ןיימ׳כ —
 ןטסאק ןטראד םיא טע׳ס .ךעלרעמיצ טגנידראפ ןוא הריד עסיורג א עקסרעי
 סעיצקעל ןצנאשוצ טראד םיא טע׳מ .םײה א ןבאה טע׳ר רעבא ,שדוח א לבור ןעצ

 .ךיוא
 .ץירא זדלאה ןטײװ ןזיב ךיד וטסגעמ ןעמעש ,םארבא ,יו3 —

 ,טגאז׳מ .ןרעקמוא טשינ ךיז ןימיצנעס ׳אק ןיוש ט׳יז ך השוב יד זיא סאװ —
 ץרעה טימ ןבאה הנותח םעשישטרעמ ט׳יז .ןטג ןגראמ־טנייה יז טעוו אביקע זא

 .לאעמשיו השמ תדפ רעװאנאי

 א סאד זיא לייוורעד ראנ ,רעטעפש ןייז טע׳ס סאװ טשינ סייוו׳כ —
 ?פמוז א ןיא ןפעלשניירא רוחב םעד וטם§ראד סאוו .ץכעריפ ןיימעג

 רעוועשראוו עצנאג יד .בוטש עקיטכיל א טראד זיא׳ם .ןטייקשיראנ —
 טלאװ ,ןצנאװ יד טשינ ןעװ .ןאלאס רעתמא ןא זיא׳ס .ןיהא ט5יול ץנעגילעטניא

 .ןגיוצעגנײרא ןיהא ןײלא ךימ ךיא
 טימ ןאטעג־ףור א עכאד טאה — !טגאזעג סעפע ריד באה׳כ ,םארבא —
 ,ןײנ ףיוא יװ ,טײרב רעד ןיא פאק ןטימ לקאש א םיא וצ ןאטעג טאה יז .םעכ
 יד .ליומ סאד ןטיה לאז רע ןמים א ,ןפיל יד וצ רעגניפ ייװצ טגײלעגוצ ןוא
 ,ןהםדה רא§ ןעװעג טשינ זיא רעװאנאי ץרעה ןוא אביקע ,עניג ןו3 עטכישעג
 ־פיוא טאה לטעמורפ־עזיור .הדיחי־תב עטרעטיצעגפא ןא ,לדיימ קיראי־ןצכא ןא
 טאה לדײא .ריגײנ טימ לו8 ,ןגיוא יד ןביוהעגפיוא ןוא ײט יד ןפוז טרעהעג
 ־רזוע ןוא הסדה ןעװ .םובלא ןו5 רעטעלב יד ןיא ןקוקנײרא רע3יט ןעמונעג

 ךיז לדײא טאה ,ריא ךאנ — רע ןוא סיוארא6 — יז ,קעװא ןענײז לשעה
 .ןלא2וצ ןעמונעג טאה טכאנרא3 רעד .רעטסנע6 ןו3 ןקוקםיורא טלעטשעגקעװא
 ךיז טאה סאװ ,ײנש א ןטאשעג רעטניװ ןקיטנײה לאמ ןטשרע םוצ טאה ןסיורד ןיא
 פארא זיא רע רעדײא ךאנ ןעגנאגעצ זיא ןוא טלבריװעג ,טניװ ןיא טײרדעג
 א טרעיוהעג טאה רעכעד עצדאװש יד רעביא למיה רעד .רענײטש יד ףיוא
 םנעמיוק יד ןופ ךיור רעד .רעטפאטשדא8 א ,רעכעלבלעג א ,רעטנקלאװראפ
 ןענײז לגײפ .שינעטכידעג ןםײװ םעד טימ טשימעגסיוא ךיז ןוא ןלאפעגפארא זיא
 רעביאנגעקא .טקידײלעגםיוא ןראװעג זיא םאג יד .ײרעקארק א טימ ןגיולפעג
 ײװצ יד .טנעזערב א טימ עטקעדעגרעביא ,לעמ קעז טימ רופ א ןענאטשעג זיא
 םנײא טקורעגוצ ךיז ןבאה ןלעפ ענעםימשעצ יד טימ דרעפ־טםאל עקירעדינ
 א טלעטשעגוצ לאמ וצ לאמ ןופ ןוא ,ןרעיוא יד טציפשעגםיוא ,ןרעדנא םוצ
 ...דוס ןשידרעפ א טמיורעגנײא טײהרעמוטש ךיז ןטלאװ ײז יװ ,פאק א וצ פאק

 רעד ןיא טנעלעגנא ןרעטש רעמעראװ רעד ,ןענאטשעג יוזא אד זיא לדײא תעב
 טשינ :טכערעג זיא עמאמ יד זא ,ןעמונאב לאמא טימ יז טאה ,ביוש רעטכײפ
 ןענעײל ןופ ןראװעג דימ זיא יז .ןעמעװ וצ — טשינ ,ןראפ וצ םאװ וצ טאה יז
 ,טלעװ רעד ןופ קעװא ירפ זיא םאװ ,ןריא ןטאט םעד ןגעװ ןטכארט ,רעכיב
 ןופ ןוא ,ץלאטש ריא בילוצ טרעטשעצ טאה יז סאװ ,סעביל רעדארב יד ןופ
 יװ ,ןשינעוטפא ןוא תודוס טימ ןעװעג לופ זיא סאװ ,ןריא לאזקיש ןצנאג םעד
 עכעלמײהמוא ןא ריא טימ טליפשעג טלאװ ,רעקיליװחיב ,רענעעזעגמוא ןא
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 םעד טגאזעגנײרא טאה יז סאװראפ ןאטעג גנאב טציא ריא טאה׳ס ...ליפש
 ןעמארבא ײב סתדראפ ןפורעגסיורא ןוא ׳ןעלשעה־רזוע תוהב־הבישי ןטלגאװראפ

 .ןעכאד ןוא
 — .טכארטעג יז טאה — עיצקעל א ןבעג טנאקעג ךיוא םיא טלאװ׳כ —

 ...ןײלא קידנעטש ןײז וצ יװ רעסעב ץלא

6 

 .ראדיראק ןכרוד טריפעג טאה רעמיצ סהסדה ןיא עלאס רעד ןופ געװ רעד
 טנעװ יד .ףיוה םוצ רעטסנעפ א טימ ,בוטש רעכעלגנעל א ןיא ץירא זיא ןעמ
 ןלאפעגנײרא ןענײז םאװ ,ןטעפאט עלעה טימ טריצעפאטעגסיוא ןעװעג ןענײז
 ,ןטערטראפ ןוא ןטפאשדנאל עכעלטע ןעגנאהעג אד ןבאה םע .רילאק־ןירטיצ ןיא
 ,טעב ןעלקינ א ןענאטשעג זיא םטכער .ןהםדה ןופ גנונעכײצ א — ײז ןשיװצ
 א ןגעלעג זיא ןשיק ןפיוא .ערדלאק רענעטפאהעגםיוא ןא טימ טקעדעגרעביא
 ןוא ךעלעסיש־עבאשז טימ םױראװקא ןקיקע־ריפ א ןיא .ןציפש טימ עלעשיק
 ־ץעגרע ןופ .ךעלעשיפ ענעדלאג ײרד ןעמואװשעגמורא ןענײז ךאמ ךעלטניב
 טלגיפשעג ךיז טאה יז .ןוז עקידנעײגרעטנוא יד טנײשעגנײרא טאה ברעמ ןיא ואװ
 ־עג ,ךיפעט ןפיוא ןקעלפ ןיא טגײלעגסיוא ךיז ,ןעמאר יד ןופ דלאג םעד ןיא
 עטשײלעג יד ,פעט־ןעמולב יד ,ליד ןטלטםעקעג ןפיוא ןםאפ עקיטכיל ןפראװ
 ןגעלעג זיא לשיט קיכעלײק א ףיוא .עקרעשזאטע רעד ןיא רעכיב יד ןופ סנקור
 .ךעלמילב עטראדראפ עיולב טימ זאלג א ןענאטשעג זיא׳ם ןוא טפעה קיד א
 טפוטשראפ םע ןוא ךוב־גאט םאד ןאטעג־פאכ א ,טנאפשעגוצ ךיג טאה הסדה

 .דאלפוש א ןיא
 .ןעעז ןענאק קנע — .ןזיװעגנא יז טאה — ךעלכיב ענײמ ןענײז םאד —
 ןךעלכיב־לוש ןעװעג ןענײז עטםרעמ יד .ןקוקכרוד ײז ןעמונעג טאה רע
 ,עטכישעג־טלעװ א ,עיפארגאעג א ,דנאלםור ןופ עיראטסיה א ,קיטאמארג א
 טאה שטיװעקצימ ןופ ״שואעדאט ןאפ״ םעד ףיוא .ןײטאל ןופ לכיב־רעטרעװ א
 ״ראנ א ןופ יודו״ רעד ןבענ .יקםװעשיבישפ ןופ ״ײרשעג םאד,/ טנעלעגנא ךיז
 .״הערפ״ :ןסײהעג טאה סאװ ,ןאמאר רעקיד א ןענאטשעג זיא גרעבדנירטס ןופ
 ,לטעלב־רעדאפ ןפיוא ןאטעג־קילב א ,ךוב םעדעי טנפעעג טאה לשעה־רזוע
 גאז א טאה רע .טכאמראפ קירוצ ןוא ןטימ ןיא תורוש עכעלטע טקוקעגכרוד

 .*ןאטעג
 .ןענעיא טלאװעג ץלא םאד טלאװ׳כ —

 .ןליװ קנע סאװ .ןגראב קנע ןאק׳כ —
 .קנאד םענײש א —

 .טכאנ ןוא גאט ןשי׳צ יוזא ביל באה ךאי ?פמאל א ן׳יצנא רשפא —
 .ךיוא ךיא —

 •ךאװש ךאי ןיב קיטאמעטאמ ןיא זןענרעל קנע ןליװ סאװ —
 .חעטםקע םלא .ןעמאזקע ןא ןכאמכרוד טלאװעג טלאװ׳כ —



 59 טאקשומ עילימ89 יד

 .ארוטאמ ׳אק ׳שינ ךיוא ןײלא באה ךאי .רערעל א ןעמ ףראד וצרעד —
 .םנעמאזקע יד ראפ .קנארק ןראװעג ןיב׳כ

 ןקידתושמשה־ןיב םעד ןגעקא .טעב גערב ןפיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה יז
 למינפ עלאמש םאד .דלאג ןצלאמשעצ יװ ןטכיולעגפא ראה עריא ןבאה טכיל
 טאה׳מ ןענאװ ןופ ,רעטםנעפ םוצ טקוקעג טאה יז .םנטאש טימ לו§ ןראװעג זיא
 עםײװ .קירבאפ א ןו5 ןעמיוק א ןוא רעכעד עמורק ׳למיה קיטש םיורג א ןעזעג
 וצ ןעװעג רעװש זיא׳ם ןוא ט5ול רעד ןיא טגיװעג ךיז ןבאה ךעלרעטיל3
 ־םיורג ןיא ןלאפ םאװ ,ךעלקערב ןוא ךעלציפ םתם רעדא ,ײנש זיא םע יצ ןםיװ
 עקרעשזאטע רעד וצ לקנעב א טקורעגוצ ךיז טאה לשעה־רזוע .ללח ןשיטאטש
 ןעװ .לדײמ םעד וצ בלאה ,ךעלכיב יד וצ םינפ ןטימ בלאה טצעזעגוצ ךיז ןוא
 ךימ ןאק ךיא ןעװ ןוא — ןאטעג טבארט א רע טאה — !רעמיצ אזא באה ךיא
 טגײלעגקעװא םע ןוא ךוב א טנ5עעג טאה רע ...!טעב םעד ףיוא ןענעלנא טציא

 .ינק יד ףיוא
 .טגערפעג הםדה טאה — זםײה רעד ןופ קעװא קנע ןענעז םאװראפ —

 .ןײז טנאקעג טשינ רעמ טראד באה׳כ .יוזא —
 ? טזאלעג ןהיא טאה ישעמאמ יד —

 .ןעזעגנײא ןײלא יז טאה ךאנרעד ראנ .טשינ ביוהנא ןיא —
 ? ףאזאלי5 א שיקאט טנעז ץע —

 ־ךם רעד זיא םאד .טשינראג טםײװ׳מ .לםיבא טנעײלעג באה׳כ .ןײנ —
 .לנה

 ? קנע ןביולג טאג ןיא —
 .םיא וצ טנװאד׳מ םאװ ,טאג םעד ןיא טשינ רעבא ,אי —

 ןןעד ארא׳ם ןיא —
 .טאג ןו£ ןלײט ךיוא ןענײז ןײלא רימ .טײקכעלטעג זיא טלעװ עצנאג יד —

 .ןאצ א ײװ טוט טאג זא ,םיוא טמוק ? ןאצ א ײװ טוט׳ם זא ןוא —
 ...ןגאז יוזא ןאק׳מ .אי —

 א ךאנ ןפורעגנא ךיז יז טאה — ןענרעל וצ קנע םאװ ׳שינ םײװ ךאי —
 . ביל ׳שינ ךאי באה שיםור ? שיליופ רש5א — .שינעלקנעװק

 .שיליופ ןײז לאז —
 .שיליופ ףיוא טגערפעג יז טאה — ? טײטשראפ ןאפ רעד —

 •ץלא .אי —
 .ןאט רעד טרעדנעעג ךיז טאה ,שיליופ ףיוא רעבירא זיא יז ראנ יװ
 ,ענעגיוצעצ ײם םיורא ןענײז ןצאז יד ,שידניק ןעװעג םיטש ריא זיא רעירפ
 עבײװ עלא יד טימ רעטרעװ עשיליופ יד ריא ןענײז טציא .ענעםירעגפא ײם
 ־רזוע .ףראש ןוא ךעלטײד ליומ ןו5 ןעמוקעגםיורא ןטנאנאזנאק עכײװ־בלאה ןוא

 ־כאנ טזומעג טאה רע .קידלמאטש־בלאה ,ךעלעמאפ ןדער ןעמונעג טאה לשעה
 ־טײצ יד ךיז ןרעדנע םע יװ ןוא טרינילקעד ןרעװ רעטרעװ־טפיוה יד יװ ןטכארט
 .ןרעיוא יד טציפשעגנא ןוא סו5 א ףיוא םו5 א טגײלראפ טאה הםדה. .רעטרעװ

 רעטאפ רעד יװ ,ןטיבראפ טשינ טאה רע .שילאקיטאמארג טדערעג טאה רע
 ןא ןעװעג זיא ױב־ץאז רעד ראנ .ןטרעפ םעד ףיוא לא8 ןטירד םעד ,רעריא



 םיװמשאב קחצי 60

 עקידנגאנ א ןפיל ענײז ןיא ןעמוקאב טאה ןושל.עשײוג םאד .רעשילרעטסיוא
 .שידײ ןראװעג סנ א סעפע ךרוד טלאװ שיליופ יװ ׳טײקשימײה

 ? עשראװ ןיא ןענדראוצנײא ןאפ רעד ךיז טנכער יװ -־
 .טשינראג ךאנ סײװ׳כ —

 .םענײא ןדעי ןעק רע .ןפלעה ליפ ןאפ םעד ןאק םארבא רעטעפ רעד —
 .פיט רעטנאסערעטניא ןא זיא רע

 .ןעזעג באה׳כ ׳אי —
 ביל עלא םיא ןבאה רימ .ביל םיא באה ךיא ראנ ׳רעדליװ א זיא רע —
 רעד :םיא ףור ךיא .רימ ןעקנעב ׳גאט א טשינ טמוק רע זא .אמאמ ׳אפאפ —

 .ערעפא אזא אד זיא׳ס .רעדנעלאה רעדנעילפ
 .ײטשראפ ךיא —

 ןאפ םעד טלאװ יז .א5עטס אננאפ .עניזוק ןײמ .רעטכאט א טאה רע —
 רעד יװ זיא יז .לאדעמ םענעדלאג א טימ טקידנעעג טאה יז .ןענרעל טנאקעג

 .ןדישראפ ןצנאגניא ןענײז רימ .עכעלײרפ א ,עקישיור א — רעריא רעטאפ
 רא5 טכירעגמוא טגאזעג לשעה־רזוע טאה — עקטעאפ א זיא ינאפ יד —
 .תױרחא רענעגײא ףיוא יװ ליומ ןופ סיורא םיא ןענײז רעטרעװ יד .ןײלא ךיז
 טרעפעלשעגנײא יװ םיא ןיא ןבאה בוטש ןיא טײקלקנוט יד ןוא ךארפש עדמער§ יד
 רע םאװ העקיל לזעלג םאד ןעװעג םע זיא רש8א רעדא .טײקידװעמעש יד

 ...?שיט םײב ןעקנורטעגםיוא טאה
 .טסאפש ןאפ רעד ? עקטעאפ א —

 .םאפש ןײק .ןײנ —
 .אי םאד .רעדיל ןענעײל וצ ביל באה ךיא .עיזעאפ ןײק טשינ בײרש ךיא —

 .המשנ רעד ןיא :ץימ׳כ —
 ןטנעמילפמאק טפראװ רע ׳םארבא רעטע3 רעד יװ זיא ןאפ רעד ,ךא —

 .םקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא
 .קיטכירפיוא ןיב׳כ ,ןײנ —

 ? ךאװ א לאמ לפיװ .שיליופ ןענרעל ןלעװ רימ זא ,טבײלב ־־•
 .ליװ ינאפ יד ל§יװ^—

 .ףניפ ןוא רי§ ןשיװצ .גאטשרענאד ןוא גאטםניד ,גאטנוז :ןגאז רימאל —
 .קנאד םענײש א —

 .ךעלטקניפ ןעמוק ןאפ רעד לאז —
 .ךעלטקניפ ,אי —

 ןבאה ץוש טעװ םארבא רעטעפ רעד .עלאס רעד ןיא ןײרא קירוצ רימאל —
 ...ןטעפש וצ םאװ ןו8

 .רעטםניפ ןעװעג טראד זיא׳ס .ראדיראק ןטימ ןײגקירוצ טזאלעג ךיז ןבאה ײז
 ־פיוא טװאורפעג טאה הםדה .פמאל םעד ןשאלראפ טאהעג ,םינפא ,טאה ץעמע
 טאה לשעה־רזוע .לפענק סאד ןענופעג טשינ טאה יז ראנ ,ערטקעלע יד ןעײרד
 ןעזעג טאה רע סאװ ,םולב עקידרעײפ יד .טלעטשעגפא ךיז ןוא טירט א ןאטעג
 םעד ןיא ןטכיולעגפיוא רעדיװ טאה ,עקשארד רעד ןיא ןרא&עג זיא רע תעב
 טימ טמיוזאב ,רעכעב ן§יט א טימ ,עטג8עעצ־קינוז א ,עסיורג א — תוכשח
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 ןעממעגנא םיא טאה הסדה .ןרילאק עקידמולח טימ לו§ ,יולב ,לפרופ ,ץירג
 ריא ןא ןםיוטשעגנא ךיז טאה רע .ןדנילב א יװ ,טריפעג םיא ןוא לברא םײב
 עלאס רעד ןיא .רעגנעה םענרעצליה םעד טרעקעגרעביא טשינ רעיש ןוא
 ,רעטםנעפ עדײב ןשיװצ ןענאטשעג זיא לדײא .ןפמאל יד טנערבעג ןיוש ןבאה
 טאה םארבא .םובלא םעד ןטלאהעג ץלא ךאנ טאה יז .םאר א ןיא טסאפעגנײא יװ
 ־נײרא יד ףיוא קוק א ןאטעג טאה רע .ןעכאד טימ סעפע ןגעװ טראפשעג ךיז
 זיא רע ראנ ,ץיװ א ןגאז טלאװעג ,םאלב ןענײז עדײב זא ,ןעזעג ,ענעמוקעג

 *טגאז עבאד יװ טרעהעג טאה לשעה־רזוע .ןעמונראפ־וצ ןעװעג
 .שיליופ טשינ ,שיםור ןאק רע טשינ .ראםעפארפ רענײש א —

 .שטײד זיולב ןעמ ףראד ךירוצ ןיא —
 .טשינ ךיוא שטײד ׳אק ןאק רע ,רעה׳כ —

 ז םוגרת ףיוא ? סעיצקעל ןטלאהעג רע טאה ןושל א ראפ עשז־םאװ ףיוא —
 .בזפו רקש ץלא זיא׳ם זא ,טלעופעג וטםאה רימ ײב —•

 ,םײװ ףיוא ץראװש ,ןעזעג ןײלא באה׳כ .ןטײקשיראנ טסדער ,עלעכאד ,ע —
 טשינ ןיוש קנעדעג׳ב .טעטיסרעוױנוא ןיא ןרירעפער טעװ רעװאנאי ץרעה זא

 ...עיצפעצנאק רעד ןופ עיצפעצרעפא יד .עמעט יד
 .ראסעפארפ ׳אק ׳שינ ךאנ טםײה םאד ? סאװ זיא ,ונ —-

 ? דמלמ־ארמג א ? םע טםײה עשז־םאװ —
 טזאלעגרעביא ץלא טשיג רע טלאװ ,ראםעפארפ ןעװעג טלאװ רע ןעװ —

 .םאג עגיאנג רעד ףיוא ראי לטרעפ ףניפ טרעגלאװעג ךיז ןוא
 .לטראג ןיא ןראםעפארפ עלא טקעטשראפ רע זא ,עכאד ,ריד ,גאז ךיא ןוא —
 טע׳ס .טג םעד ןבעג טעװ אביקע זא ,׳שינ ךאנ ביולג ךאי .ןעז טע׳מ ,ונ —

 ...ישישה ףלא ןזיב ןפעלש יוזא ךיז
 קנואװ א ןעמארבא ןבעגעג ןוא רעטבאט יד ןעזרעד טציא טאה עכאד
 ןטימ לקאש א ןבעגעג טאה לטעמורפ־עזיור .דײרעג םעד וצ קע ןא ןכאמ לאז׳מ
 יז .ןײצ עשלאפ יד טימ ןאטעג לבײמש א םיא וצ ןוא ןעלשעה־רזוע וצ פאק
 ןיא אד ןעװעג ןיוש זיא לטעמורפ־עזיור .לטסנידראפ א םיא ראפ טאהעג טאה
 סאװ ,תלהק ןוא ילשמ ףיוא רוביח םעד טימ ןעײרעקורד עכעלטע ןיא עשראװ
 ןבאה םרעקורד יד ראנ ? טזאלעגרעביא טאה ,יודנאל דוד ׳ר ,ןאמ רעטשרע ריא

 ־עג וצ זיא טפירשטנאה יד זא ,ןזיװעגנא ןבאה ײז .ןעמעננא טלאװעג טשינ םע
 רעדא ,רעטעלב טלעפעג ןבאה וצרעד .ןקעלק טימ לופ ,טקעמעגפא־בלאה ,טקיצ
 ־רעביא די־בתפ םעד טפראדעג טאה׳מ .טדנעװראפ ןעװעג ןענײז רעטעלב יד
 ־עזיור טאה ןהםדה ײב ןעװעג זיא לשעה־רזוע תעב .ןטכירראפסיוא ןוא ןבײרש

 ןאק׳מ זא ,טגאזעג ריא טאה רע .ןעמארבא טימ ןטלאהעג הצע ןא ךיז לטעמורפ
 םאװ ,רוחב רעלאפשערעט־ןײלק םעד ןופ החמומ ןרעסערג ןײק ןגירק טשינ
 לטעמורפ־עזיור .קודקד ןוא שדוק־ןושל ןיא ןדנובעגסיוא זיא ןוא הארוה־רתיה טאה

 .טדערעגרעביא ריא טימ ןוא לקניװ א ןיא ןעלדײא ןפורעגקעװא טאה
 יז טאה — ורעגעק א םיוא טעז רוחב רעד זרעטכאט ,וטםגײמ יװ —

 1 ךאז עטרעשאב א ראג רשפא זיא׳ס — .טלמרומעג
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 • טרעפטנעעג טאה לדײא ןוא
 ...!ןעמוק ןסײה אמ יד םיא לאז —

7 

 ׳ןסיורד ןיא ןעמארבא טימ ןעמאזוצ סיורא טנװא ןיא זיא לשעה־רזוע ןעװ
 ךרוד יװ טרעדנעראפ ןראװעג זיא עקסנאפ יד .טנעקרעד טשינ סאג יד רע טאה
 ןעװעג זיא ץלא — ןענאקלאב יד ,רעכעד יד ׳קורב רעד ׳ןראוטארט יד .ףושיכ א
 ־טיה עסײװ ןסעזעג ןענײז ןרעטמאל־סאג ןציפש יד ףיוא .ײנש טימ טקעדאב
 ןבאה סאװ ,סעפעלש עקידלפענ ןלאפעג ןענײז ךעלמעלפ־זאג יד ןופ .ןעל
 ןביוש ענעטכיולאב יד ןופ .ןטעמאק ןופ ןעלדײװ ןא טנאמרעד ןעלשעה־רזוע
 ־רעטנוא ןענײז רעײגײבראפ עטלײצעג יד .ןעיורטש עקיטכיל ןגיוצעג ךיז ןבאה
 ןעװעג זיא טפול עפראש יד .סנטאש עקיציפש ןפאלעגכאנ ײז ןענײז׳ס ןוא ןפאלעג
 א טימ עלעגעװ א ײב ,סאג־קע ןיא .תולוק־רעדיװ ןוא שינעגנילק טימ לופ
 ־ראפ א טאה ,לכיור יולב א ןופרעד ןעגאגעגפיוא זיא׳ס סאװ ,לדנעמיוק ןכעלב
 קירטש טימ סרעגערט .ןליוק עקידנעילג ףיוא לפאטראק ןקאבעג גנױ רעטסיר
 ןעלשעה־רזוע ןעמונעגנא טאה םארבא .טנעה יד טמעראװעג ןבאה ןדנעל יד ףיוא

 .םערא םײב
 ? טציא ןראפ רימ ואװ ףערט —

 .ןיציבר רעד וצ —
 ...!אש ןיש חתפ ראנ .רעדורב ,ןפארטעג —

 טאה׳מ ןוא עקשארד ןײק ןגירק טנאקעג טשינ ,עקסנאפ רעד ףיוא ,אד טאה׳מ
 ־עגײבראפ ךיז טאה ײװמארט רעטסײװראפ א .עדראװט קע םוצ ןײגוצ טזומעג

 ןרעיומ יד ןופ קניט רעד .קירטש יװ בארג ןראװעג ןענײז ןטארד יד .טשטילג
 ,למיה ןטרעטײלעגםיוא־בלאה ןופ .זאלג ןופ יװ ,ץנאלגפא ןא ןעמוקאב טאה
 יװ ,ךעלעײנש עקיצנײא ןלאפעג ןענײז ״דפרש א ןופ ןײשפא ןיא יװ ,ךעלטיור

 .טכאנ־רעמוז א ןיא ןטילב
 ...!יעה .עקשארד א זיא טא —

 ־שארד יד ןוא ללח ןטליפשעצ םעד ןיא ןאטעג ךליה א טאה ײרשעג סמארבא
 .ןגיטשעגנײרא ןענײז עדײב .טלעטשעגפא ךײלג ךיז טאה עק

 רעד ראנ ,רעירפ םאװ ןםאג ענעגײא יד ךרוד ןראפעג זיא עקשארד יד
 ,טנװא ןופ טכיל ןכעליולב־ךעלנירג םעד ןגעק .טנאקרעד טשינ ײז טאה רוחב
 .ןצאלאפ יװ ,ךײר ןעזעגםיוא רעזײה יד ןבאה ,ײנש ןופ גנוצופאב רעד רעטנוא
 רעד ןיא .טמיורעגפא ןעװעג ןיוש ןענײז רעיוט םענרעזײא ןראפ ךעלכעלעטש יד
 ־עג ןביוא ןופ טאה׳מ .הנותח א ןעװעג זיא ,ןראליפ יד רעטניה ,עלאס רעניװ
 ןענײז ןטנוא ,םנטאש טבעװשעג ןבאה רעטסנעפ עקיטכיל יד ןיא ןוא ןליפש טרעה
 .עטלפאט ןוא ענלצנײא ,ןעײװמארט ענעטכיולאב־לעה ןראפעגנא ןטײז עלא ןופ
 .ןםלער ענעפילשעג־לאטש יד רעביא ןײש עקידנעלב א ןפראװעג ןבאה ןפמאל יד
 ־פארא ןבאה ןגײװצ יד ןופ .קידײל ןעװעג טציא ןענײז רעװקם ןיא קנעב יד
 .ראגיצ א טרעכיורראפ טאה םארבא .ןטכורפ עסײװ יװ ,ײנש רעקיטש ןעגנאהעג
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 עטשרע יד ןבאה וטסעװ ןעװ ו ןםעגעגפיוא טשינ שאקאי ךיד טאה׳מ ׳ונ -־
 ? עיצקעל

 .ןגראמרעביא —
 ןעװעגפא ראנ טשרע זיא יז .עטנוזעג ׳אק ׳שינ ראנ ׳לדיימ רעײט א —

 .תעשרמ א זיא לדײא יד •קצאװטא ןיא םישדח ןײנ
 ? ןעװעג ריא זיא םאװ —

 יז טאה לאמא טימ .ןעמאזקע ןראם ןטלאהעג טאה יז ? ןהםדה טםנײמ —
 זיא טציא .ןײז וצ ףראד׳ם יװ טשינ ריא ײב ןענײז ןעגנול יד .ץיה ןגארקעג

 ...ךודיש א טימ ריא ףיוא טגײלראפ ךיז ןעמ טאה ,רעםעב ריא
 טימ ןגאװ א .ןלעטשפא טזומעג ךיז עקשארד יד טאה דזאיעשפ קע םײב
 םיואגנעל .רעקראפ םעד ןטלאהעגפא ןוא טײרדעגרעביא טאהעג ךיז טאה ץלאה
 .ןעײװמארט עטקידײלעגסיוא טימ הרוש עצנאג א ןענאטשעג זיא אנשעל רעד
 זיא עקשארד יד .געװ םעד טקינײרעגפא טאה׳מ זיב טרעיודעג גנאל טאה׳ס
 םיקסנישארק ןגעקא ,עקםרעי־אטנעיװש רעד ףיוא ץיטש ןבילבעג ףום םוצ
 יד רעדא — עניג .טאטש א יװ ׳ףיוה ןקיזיר א טימ ׳זיוה סיורג א ײב ׳ןטראג
 .קאטש ןטײװצ ןפיוא טניואװעג טאה — ןפורעג יז טאה םארבא יװ ,ןיציבר

 .טורעגפא ךיז ןוא טלעטשעגפא לאמ עכעלטע ךיז טאה םארבא
 ? וטםאה לפיװ .טלעג טסאה ׳טגאזעג טםאה —

 .לבור קיצנאװצ־ןוא־ףניפ —
 ךאנרעד .טלעג־הריד שדוח א ראפ לאצאב םדוק .רימ ןופ רעכײר טזיב —

 .ןעז ןעמ׳ט
 .טגערפעג לשעה־רזוע טאה — ? ךודיש םעד טשינ יז ליװ םאװראפ —

 .רעריא עדײז רעד ץלא זיא׳ס .לכראפ א זיא רוחב רעד לײװ ? הםדה —
 .תרשמ א ןופ ןריפ ךיז טזאל רע .טאקשומ םלושמ ׳ר

 יװ ,עכאפ א ןבעגעג ןוא ןקעטש םעד ףיוא־ביוה א ןאטעג טאה םארבא ןוא
 .םענעעזעגמוא ןא ,ןצעמע וצ

 ןופ ןטביולאב ןעװעג ןענײז ןעניג וצ טריפעגפיורא ןבאה סאװ פערט יד
 ץעגרע •טשיורעג ןבאה ןענישאמ־ײנ .לזעלג א ןא ןוא ץענ א ןא ,ךעלמעלפ־זאג
 א רעדא ,שינעמוקפיונוצ א ןײז טזומעג אד טאה׳ם .ןאפאמארג א ןסירעג ךיז טאה
 ןוא פארא ןעגנאגעג ןענײז ןעיורפ ןוא טײלםנאמ עטצופעג ךס א לײװ ,החמש
 טאה׳מ ראנ ,ריט רעד ןיא לפענק סאד ןאטעג שטעװק א טאה םארבא .ףיורא
 א ןופ ןעגנילק סאד ןעמונראפ ןעמ טאה קינײװעניא ןופ .טרעפטנעעג טשינ
 ריט יד טנפעעג טאה׳ם ןוא טירט טרעהרעד ךיז ןבאה לײװ א ךאנ .ןאפעלעט
 ,ןגיוא עצראװש עסיורג טימ ,עלעקנוט א ,עכיוה א ,קיםײרד ראי א ןופ לבײװ א
 קאב רעקניל רעד ףיוא .ליומ םיורג־וצ א טימ ןוא זאנ רענעגיובעג א טימ
 א טצארפשעג טאה פיל רעטשרעביוא רעד ףיוא .לרעפעפ א טפעלקעג טאה
 יד .גנירעיוא עגנאל טלבמאבעג ךיז ןבאה ךעלפעל־ןרעיוא יד ןופ .עלעםנאװ
 עצראװש סאד .ןרילאק טימ טצירפשעג ,טלקאשעג ךיז ןבאה רענײטשלדײא
 ךיוה ןעװעג זיא — ?ראה עזיולב יד ןעװעג םע ןענײז רשפא רעדא — לטײש
 ןטעמאם ץראװש א ןגארטעג טאה יז .ןעמאק טימ טקעטשאב ,ןקאל טימ טגײלאב



 סיװעשאב קחצי 64

 .קידוצ ףיוא ןאטעג קור א ךיז טאה לשעה־רזוע .סרעמאלק טימ ךיש ןוא דיילק
 .טנעה עלאמש יד טימ שטאפ א ןאטעג טאה יור6 יד

 טאה׳מ םאװ דאש א — ןאטעג ףור א יז טאה — !ראנ ץטעז ,יוא —
 .ןעמוקעג חישמ טלאװ ,ןחישמ ןגעװ טדערעג טשיג

 !םלוע־ןואג א ,רוחב א אד ריד גנערב ךיא ׳ןבעל־עניג —
 רעטניה ןטלאהאב ךיז ט׳רע .ןעזעג טשיגראג םיא באה׳כ ׳רימ זיא ײװ —

 !ןײרא ץטמוק ׳ונ .םעצײלפ ענײד
 לברא םײב ןעלשעה־רזוע ,ענירעלעפ רעד ײב ןעמארבא ןעמונעגנא טאה יז
 א טימ זיוה־רעדא6 גנאל א ןעװעג זיא םע .ראדיראק ןיא ןגיוצעגנײרא ײז ןוא
 ןוא תולוק טרעהעג ךיז ןבאה םוטעמוא ןו6 .ןביוש־ךלימ טימ עלא ׳ןריט ךס
 ברא6־לײא טימ טקעמשעג טאה׳ם .טלאמעג שירפ ןעװעג ןענײז טנעװ יד .טירט
 ןוא קעז ןגעלעג ןענײז עגאלדאפ רעטםקעװעג־שירפ רעד ףיוא .ןיטנעפרעט ןוא
 .םישובלמ טימ ןעגנאהאב טכידעג ןעװעג ןענײז סרעגנעה ענרעצליה יד .ןעגנוטײצ
 טאה עניג .ןלאסאראפ ןוא ןשאלאק טלעטשעגסיוא ןעװעג ןענײז ןעלקניװ יד ןיא
 ןעלשעה־רזוע ײב ןעמונעגוצ ןוא ענירעלעפ יד ןאטםיוא ןעמארבא ןפלאהעג

 .רעיצרעביא םעד
 .דניק שינבר א זיא רוחב רעד ׳ןרעװש ןאק׳כ —

 םארבא טאה — !עטהאיבנ א זיא לבײװ םאד ,ןעײרש ךיא לעװ דלאװעג —
 ...!האיבנה הרובד — טעװעדלאװעגעצ ךיז

 ז עלעדניק ןדײז ,ריא טסײה יװ .םינפ ן8יוא םיא טגיל סוחי רעד —
 .לשעה־רזוע ? ךיא —

 .טשיג קאװטיל ןײק ־ רעכיז זיא סנײא ? ריא טנעז ןענאװ ןו§ —
 ? ןײרא זיוה ןיא קאװטיל א טגנערבעג ריד טלאװ ךיא ? וטזיב עגושמ —
 .לוד ךימ ןכאמ ײז .פעק־םלצ יד ןו6 תורצ גונעג באה׳כ .טשינ ײרש —

 ? סעדיפאל ןוא עדיורב טסנײמ —
 !ץטמוק ,ונ .לדניזעג עצנאג׳ם —

 .הריד א ףראד רוחב רעד .עניג ,טונימ א טראװ —
 רימ ײב ט§אלש׳מ .ןעגנודרא5 ןרעמיצ עלא באה׳כ ,םארבא רערעײט —
 .גנוניואװ א טשינ ,שדקה א זיא׳ט .רעגײז ן6יוא ,דרע רעד ףיוא ,ע6אס רעד ףיוא
 ,אש ראנ .רעטרעװ ערעדנא זיא ,קירוצ ןכאװ ײװצ טימ םיא טםגנערב וד ןעװ
 ,ןירעקײטפא ןא ןײז ךיז טנרעל יז .לדײמ א רימ ײב טניואװ׳ם .ןאלפ א באה׳כ
 .עשעפעד א יז טלאהרעד ןטכענ .יז טסײװ ראי רעטוג רעד .רעטםעװש א רעדא
 ־קעװא זיא ןוא לקעפ׳ס טקאפעגנײא טאה יז ,יװ־ײס .ןבראטשעג ריא זיא עמאמ יד

 .טגאט׳ס ואװ טראד .װעשטניפ ןו6 זיא יז .ןרא§עג
 .רעמיצ׳ס םיא ביג ןוא רוחב םעד םענ אט !טלעװ יד יװ ליואװ ךאד זיא ,ונ —

 ... ? קירוצ דלאב יז טמוק רעמאט —
 טימ לופ ,בוטש רעסיורג א ןיא טריפעגנײרא ןוא ריט א טנ§עעג טאה עניג
 ,עדאמאק א ףיוא ,ןלוטש ףיוא ,ע6אם רעד ףיוא ןםעזעג ןענײז טסעג יד .ןשטנעמ
 ןרעטנוא .ןקוטשדנומ טרעגלאװעג ךיז ןבאה ךיפעט ןפיוא .רעטםנעפ יד ףיוא
 טימ טדערעג ןבאה עלא .ךיור ןלײז טלזײרקעג ןוא טגיװעג ךיז ןבאה טי6וס
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 ־ןיורב ,עזולב רענעסירעצ א ןיא לשטנעמ ןײלק א .שיםור ׳שיליופ ,שידײ ,לאמא
 ,ןגיוא עקידנענערב ןוא לדרעב ץראװש־ךעפ א טימ ,רענײגיצ א יװ ,טנערבעגפא
 .ךארפשסיוא רעשיװטיל רעפראש א ןיא ,לוק קירעזײה א טימ ןגירשעג טאה

 לגראג רעד .תױועה טכאמעג ,פאק םעד טײרדעג ,טנעה יד טימ ן&ראװעג טאה רע
 יװ ,ןענאטשעג ןענײז ענירפושט רעד ןופ ראה יד .ךיג־הנושמ ןסאלעג זיא

 :ןעירשעג טאה ליבסנאמ א ןופ לוק בארג א טימ דיומ א .ןטארד
 !טאיראװ !ץאיאפ —

 א טימ ןאמרעגנױ א ןאטעג ףור א טאה — ,אנעל אננאפ ,םיא טזאל —
 רעטשטאלפעגוצ רעמורק א ןוא ןרעטש ןכיוה א ,ןלירב ענעפילשעג עםיורג ראפ
 ןבאה ךעלבײש עקיצנאלג יד רעטניה ןופ .עטלזײרקעג טאהעג רע טאה ראה .זאנ
 .טלפאלפ רע זא ,ןײלא טםײװ רע — .ךעלעגײא עקידנלכײמש ראפ א טקוקעגרעפא

 .רעטאעט טליפש רע
 ץנעטםיזקע רעזדנוא ןיא ,ןבעל רעזדנוא ןיא טײג׳ם ? רעטאעט רעסאװ —
 ןצנאט רימ — .לשטנעמ עצראװש םאד טמעראילעג טאה — !קלאפ א םלא
 ןגאז טשינ וליפא זדנוא טע׳מ .טעקאנ רימ ןבײלב ןײלא ןוא תונותח עלא ףיוא

 ...ןטניה ןיא םיוטש א ןגירק ךאנ ן׳רימ .קנאד א
 ...!ךיוא הפ־לובינ ןיוש טדער רע ,עפ —

 ...!רעטערראפ עדנאב א טײז ריא !תמא רעד !תמא רעד זיא׳ס —
 רעד — .ןפורעג עניג טאה — !קע ן׳אק טשינראג טמענ׳ס ,רימ זיא ײװ —

 ,טונימ ׳אק טשינ טור רע .ןױטבמם רעד יװ זיא סעדיפאל
 .ץומש טימ טסיג רע ןוא רענײטש טימ טפראװ ןױטבמס רעד —

 א ןלעטשראפ אד ךײא ליװ ךיא .הכאלמ יד ךיוא טםנאק ,עדיורב ,אש —
 .ןואג א זיא׳ר טגאז םארבא .ץניװארפ רעד ןופ רוחב

 .םלוע ןשיװצ ךרודא זיא שינלמרומ א .ליטש ןראװעג לײװ א ףיוא זיא סע
 .רוחב ןטעדײלקעג־גנאל םעד ףיוא ןפאג ןעמונעג ןבאה עלא

 ןוא טגערפעג םעדיפאל טאה — ?ןאמרעגנױ ,ריא טמוק ןענאװ ןופ —
 .עינרעבוג רענילבול ןופ ץעגרע ,ןריואװשעג טלאװ׳כ — .רעגניפ א טקערטשעגםיוא

 .לאפשערעט־ןײלק ןופ ,אי —
 טמעש ןעמ .ןדײ — ןדײ ךאנ ןענײז תומוקמ ענעי ןיא .עז׳כ ,םײװ׳כ —
 ,אד .הרות רעשידײ רעד טימ ןוא זאנ רעשידײ רעד טימ טינ טראד ךאנ ךיז
 :ךאז ןײא ןיז ןיא טאה םאװ ,רוד א ןםקאװעגסיוא זיא ,ןאמרעגנױ רעביל ןײמ
 ראנ ,רעטאט ןדעי ,ןאוױא ןדעי ראפ טיוה רעד ןופ טכירק׳מ !טײהשטנעמ יד

 ,..!שײלפ־ןוא־טולב ענעגײא׳ם :טנײפ ןעמ טאה המוא ןײא
 עדיורב טאה —!עדנאגאפארפ טימ ןא ךײלג טביוה ריא ,םעדיפאל ,יעה —
 רענדער ןטינעג א ןופ עלעמיטש קידעקאנק־ענבארד א טימ ןאטעג ףור א

 !םואימ ךעלקריװ זיא םאד —
 ־טקוק ריא .ןלאפעגנײרא זיא׳ר ואװ ןגאז םיא ליװ׳כ י סואימ זיא םאװ —
 ןענײז׳ם .םנײא ײב סנײא .רעגראזראפ־טלעװ עלא ןעגײז ײז ? םלוע םעד־טא ןא
 רעשידײ רעד ןא טינ טײג ײז ןופ םענײא ןײק ןוא ןדײ ץוט א רעביא ןאראפ אד

 ...ליפיוזא ףיוא קלאפ
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 ןו6 לגאג־ץיפש םעד ףיוא רעגניפ ןבארג ןטימ ןזיװעג טאה םעדיפאל ןוא
 .רעגני6־חיװ

 .ן6ורעגגא ךיז עניג טאה — רעביא ןיוש טסבײרט וד ׳םעדיפאל ׳ןבעל׳כ —
 ׳שרדמ־תיב ןיא ןײגקירוצ ראג רעדא ׳טםילאנאיצאנ א ןײז טסליװ וד ביוא —
 ־םיעגושמ א זיא׳ס זא ׳ןענײמ ןאק׳מ ? הלהב יד סאװ יצ רעבא .טםליװ וד םאװ וט

 .זיוה
 יװ — גנוקישרא6 ףיוא ל6רעד םעד ןיא ןײרא לאמא ןיב׳כ ו זיא׳ס —
 ־רעד ןוא לביטש רעשירעיופ א ןיא — עקװארעדנאסקעלא ?ןםײהעג סע טאה
 יװ עניוזא טקנופ ׳זענ עמורק ׳ןגיוא עצראװש ,ךעלדרעב טימ ,ןדײ הדע ןא ןעז
 א וצ ן6ורעגנײרא רימ טאה׳מ זא ,טנכערעג ךיא באה עגר עטשרע יד .ענײמ
 טרעהרעד באה׳כ זא ראנ .וכרב א רעדא ,השודק א ןפאכנײרא ןעגאק לאז׳מ ,ןינמ
 ,עיצולאװער רעד ןגעװ ןעקאלאב ןײא ןיא טלאה׳מ ןוא שיסור עלא ןרבד ײז יװ
 ,סעמרוט ,ןטאטנעטא ,סעבמאב ,װאנאדגאב ,װאנאכעלפ ,.ד .ס רעד ״ר .ס רעד
 ןיב׳כ זא ,טכאלעג יוזא באה׳כ .רעטכעלעג דליװ א ןעמוגעגנא רימ טאה ,ןפאטע

 .שירעטסיה ןראװעג
 .ןרעװ טשרע ףראד רע —

 טינ לײװרעד ךאנ טםיב .עדיורב ,ריד ןו6 רעקירעטסיה רעקינײװ ןיב׳ב —
 .תונױםנ ענײמ ןענאטשעגםיוא

 .קינהאמ־ץראװש א םיורא טזיב זא ,תונױםנ יד ןו6 סיורא טמוק םאװ —
 יװ עניוזא .רימ ןו6 רעצראװש טזיב זא ,עדיורב ,ריד גאז ךיא ןוא —

 .טלעװ יד ןכאמ בורח לאמא ןלעװ וד
 ןענײז סאװ ,םזיניװאש םעד ןוא םזילאטיפאק םעד ראנ ,טלעװ יד טשינ —

 .רעײט יוזא ריד
 .ןפאברא6 טינ טינראג םענײק ײב ליװ׳כ .טסיניװאש ןײק טיג ןיב ךיא —

 .לקניװ םעגעגײא ןא ןבאה ךיוא ןלאז רימ ,זיולב ליװ׳ב
 ,טיטעפא רעד ,טראװ ראנ .ןפאכרא6 טשינ טסליװ וד סאװ טוג ךאנ —

 ...ואכ־אכ־אכ ,ןסע ןטימ טמוק ,ןעמ טגאז
 ריא טכאל סאװ — .טעפשעגכאנ םיא םארבא טאה — ואכ־אכ־אכ —
 ן6ראד רימ זא ,ןבירשעג םע טײטש קינלארפ ר6ס רעםאװ ןיא ?עדיורב ,יוזא
 לײװ ?רערעדנאװ עקיבײא ןבײלב ןײלא ןוא םאכ ןדעי רא6 טולב ןסיגרא6

 ןיוזא ליװ יקםטואק
 ריא ביוא .אריפאש רעה ,ןיקםטואק טימ ןאט וצ טשיגראג טאה׳ס —

 טשינ ליװ ןאטלוס רעד ביוא ןוא .טגירק ,רעטראשט א קרעט םײב ןגירק טנאק
 .קינטעל םעד ןםײרעצ טשינ ךיוא רימ ךיא לעװ ,ןבעג

 ראנ ,קינטעל א ראנ טשינ ןםירעצ ריא טאה עיצוטיטסנאק רעד רא6 —
 .ןטאט םעגעגײא םעד

 א זיא רעטראשט רעײא ןוא שינעעשעג־טלעװ א זיא עיצוטיטםגאק יד —
 .םידיגמ עשיטסינױצ רא6 עיזאטנא6 עטםופ

 ןרעװ ײז — .ןאטעג ףור א עניג טאה — !ײנםנו6 ץלא ןא ךיז טביוה׳ם ,וג —
 ך ריא טסײה יװ ,טמוק .םארבא ,םוק .ךיז טלדיז׳מ ןוא טרעכיור׳מ .דימ טשינראג
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 ןלעװ סעיסוקםיד יד .רעמיצ םלדײמ םעד ןזײװ ךײא לעװ ךיא .לשעה־רזוע
 .ןרעװ רעיוז טשינ

 ןרעדגא םײב ןעלשעה־רזוע ,םערא ןײא ײב ןעמארבא ןעמונעגנא טאה עגיג
 טאה לשעה־רזוע ראנ ,ןגירשעגכאנ סעפע טאה ץעמע .טריפעגםיורא ײז ןוא

 .ןײטש ןבילבעג עניג זיא ראדיראק ןיא .סאװ טרעהעג טשינ
 טנײמ יװ .םיא ראפ טשינ זיא בוטש עצנאג יד ,םארבא ,ארומ באה׳כ —

 ?ןאמרעגגױ ,ריא
 ־עטניא זיא׳ס — .טלמאטשעג לשעה־רזוע טאה — טשיג ןײלא םײװ׳כ —

 .טנאסער
 טעװ ,עטאפאק יד ןאטסיוא ראנ רע לאז י טגאז רע סאװ טסרעה וד —
 טימ ךיז ךיא פאכ ,טעפש־וצ טשינ זיא׳ס ןעװ .ײז ןופ רעעפארײא רעמ ןײז רע
 .שױלעפאק א טימ גוצנא ןא םיא ףיוק ןוא עװעלאװ רעד ףיוא סיורא םיא

 .רעירפ ךיד ןכעראב ,פא סעפע טסוט וד רעדײא ,םארבא ,ןבעל׳כ —
 ןגאז טשינ ,ןרידוטש ןעמוקעג זיא רע ? ןענעכעראב וצ אד אד זיא סאװ —

 .םילהת ןײק
 טאה לשעה־רזוע .ערטקעלע יד ןדנוצעגנא ןוא ריט א טנפעעג טאה עגיג
 רעטלמילבעג א טימ טקעדעגרעביא ,לטעב ןרעזײא ןא טימ לביטש ןײלק א ןעזרעד
 ןענאטשעג ןענײז׳ס ןוא ךוב א ןגעלעג זיא לשיט קיכעלײק א ףיוא .ערדלאק
 ־נעגנױ א ןו§ לדליב א ןוא לטשרעב־ןײצ א טימ לזעלג א ,ךעלטכאש ,ךעלשעלפ
 לקניװ א ןיא .טנעדוטם א ןופ ןטעלאפע טימ ןוא בצק א ןופ םינפ א טימ ןאמ
 טאה עניג .ליטש ןוא ליק ןעװעג אד זיא׳ם .רעדײלק עכעלטע ןעגנאהעג ןענײז

 :ןאטעג גאז א
 ? ןאמרעגנױ ,ךײא סע טלעפעג יװ .רעדנאנא טימ ץלא .סע זיא סאד —

 .קראטש רעײז —
 םיוא טנײה טסעז — .טגערפעג םארבא טאה — ? ישעניג ,וטםכאמ םאװ —

 .ןיסעצנירפ א יװ שממ
 .תחנ ןו§ ׳שינ רוסא זיא׳ס ? טצופעגםיוא ךימ באה׳כ לײװ —

 ? טג םעד טימ רע טפעלש םאװ ? ןאביקע םעד טימ זיא סאװ —
 טשינ ליװ ,רע ליװ .גאט וצ גאט ןופ רעגרע טרעװ׳ם .טשיג גער§ —
 טצעה׳מ .עטלא יד ןײרא ךיז טשימ ,יבר רעד ןיוש טײטשאב .ןבעל לאז ,יבר רעד
 טלאה׳כ סאװ ןזײא ןיב׳כ .ןעמענ עטםגרע יד טימ ךימ טפור׳מ .ןטײז עלא ןו§ םיא
 טקעמ רע זא ,ןעװעג עידומ טשרע רימ טאה ,ןבעל לאז ,עטאט רעד .םיוא סע

 .רעטכאט א ראפ סיוא ךימ
 .הגאד א וטםאה ,ונ —

 באה ,ךאז עצנאג יד ןבירשעג רימ טאה ץרעה ןעװ .םארבא ,טקירד׳ס —
 •םענײא ןגעק עלא רעבא זיא׳ם .המהלמ א ןביוהנא ןפראד ןרימ :טרעפטנעעג ךיא
 ־עמ־עקשופ ,סעטתידיגנ ,םעטיאבג ,סניציבר :רימ וצ ןעמוק ןײא ןיא טלאה׳מ
 ארומ ךיא באה םעד ןגעװ ראנ ״דרצ עײנ א ןעמוקעגוצ זיא טציא .םנירעלק

 •ןדער וצ
 ? זיא סאװ —
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 •עגושמ זיב׳כ ןענײמ טסעװ —

 !רעטרעװ דער —

 רעראברעדנואװ א זיא רע .דימ ךיוא טרעװ ןײלא ץרעה זא ,ארומ באה׳כ —
 עלא יד .גנילכאװש א ׳טסעומשעג זדנוא ןשיװצ ׳זיא רע ראנ ׳ןואג א ׳שטגעמ
 יװ ׳םױדעמ רעד ׳דיומ יד .ןלעפעג וצ ןא טשינ רימ ןביוה ןטנעמירעפסקע
 טימ טקאטנאק א יוזא טאה יז .עטבנג עטושפ א זיא ׳רעשילאק ? טראד יז טסײה
 .ןטסיופ יד ןיא טכאל עשראװ ץנאג .עטבילעג סניטופסאר ןיב ךיא יװ ׳רעטסײג

 !שטנעמ רעסיורג א זיא רע .ןכאל ײז ןלאז —

 הרבח רעד ןש׳יצ אד ץיז׳כ .גאט וצ גאט ןופ רעגנע טרעװ רימ ׳אמ ,ונ —
 לאז׳כ :.רשקב ץיא טאג וצ באה׳כ .םורא רימ טראפ פאק רעד ןוא םיצל
 ,ןאמרעגגוי ,לחומ טײז ן דײר יד סאװ וצ רעבא .פארא טשינ ןעניז ןופ ,הלילח

 ?לעטאה רעײא זיא ואװ

 .סאג רעגאקשיצנארפ רעד ףיוא —

 ךיז טע׳מ .לקעפ סאד טגנערב ,םעװקאבמוא טראד ךײא זיא׳ס ביוא —
 .ןבעג הצע ןא זיא׳ס יװ ןיוש

 .ןעמארבא טגערפעג לשעה־רזוע טאה — ? ןבײלב אד ךאנ טעװ ריא —

 .ןעעז ךיז ן׳רימ ראנ .עגארפ ןיא ןײז טנײה ךאנ זומ׳כ .לרעדורב ,ןײנ —
 !ףיול ,ונ .רימ וצ ןדאלנײא ךיד לע׳כ

 רע .ײנש א ןטאשעג ײנסנופ טציא טאה ןסיורדניא .קעװא זיא לשעה־רזוע
 טימ טקעמשעג טאה׳ס .ךעלקיטש עסיורג ןיא ,ךײלג ,ךעלעמאפ ןלאפעג זיא
 רעקיטנײה רעד .רענלאק םעד טלעטשעגפיוא טאה לשעה־רזוע .לטינ ןוא הכונח
 ־עג םיא ןבאה רעטרעװ עטקאהעגפא .גנאל־הנושמ ןעמוקעגסיוא םיא זיא גאט
 רע .לאמא־רעבא ןוא לאמא־רעדיװ טרזחעגרעביא ךיז ,ןרעיוא יד ןיא ןעגנולק
 ־פארא טאה סקידתודוס ןוא סקידבוט־םױ סעפע .ןפאלעג ײס ,ןעגנאגעג ײס זיא
 ,רעכעד ,ןענאקלאב ענעטאשראפ יד ןופ ,למיה ןטילגעגנא־ךעלטיור ןופ טקוקעג
 ,טקנאצעג ,טלקאשעג ךיז ןבאה ןרעטמאל יד ןיא ןרעײפ־זאג יד .ןלעװש ,סעניר
 לאמ ןופ .ײנש ןרעביא ןפאלעג ןענײז סנטאש ןטנוב .ןצענ עקידנרעטיצ ןפראװעג
 .ײרשעג א ןופ ןראװעג ןסירעגרעביא טײקליטש עטעשודעגוצ יד זיא לאמ וצ
 .טכאנ רעד ןיא ןסאשעג טלאװ ץעמע יװ ,לאנק א ןאטעג טאה לאמ רעדנא ןא
 א סעפע ךרוד טלאװ טאטש יד יװ ,םיזמר טימ ןעװעג טליפעגנא זיא ץלא
 .סנכײצ ענעליוהראפ טימ לופ ,טפירש רעשהלבק א ןיא ןראװעג טלדנאװראפ סנ
 .ץלאה יװ ,ףײטש ןראװעג םיא ןענײז רעגניפ יד .טלאק ןעװעג זיא ןעלשעה־רזוע
 ...ןעגניז וצ ןוא ןלעטשוצפא ךיז גנאלראפ א טאהעג רע טאה ןגעװטסעדנופ

 ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעװ ,רעיוט סאד ןכאמראפ םײב ןטלאהעג ןיוש טאה׳מ
 טקוקעגכאנ םיא טאה ץלעפ ןטרעקעגרעביא ןטימ שזורטס רעד .שיוק ןטימ
 ךיז טאה לשעה־רזוע .טזאלעגכרוד ןגעװטסעדנופ םיא טאה רע ראנ ,דשח טימ
 טשינ םענײק ,עשראװ ןיא ,אד ךאנ רע טאה ירפרעדניא טנײה זא ,טנאמרעד
 א ,רעמיצ א טאהעג ןיוש רע טאה ,רעטעפש העש ףלעװצ טימ ,טציא .טנאקעג
 וצ ןטעבראפ גאזוצ א ,רפס א ןבײרשרעביא ןעמוק וצ גנולעטשאב א ,עיצקעל
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 סהסדה םיא רא§ טבעװשעג טאה שינרעטסניפ רעד ןיא .זיוה סמארבא ןיא ןרעװ
 .םולח ןיא יװ ׳קידעבעל־קיבײל ׳טלאטשעג

 טאה יז .ןענע5ע םיא ןעמוקעג זיא עניג .ריט רעד ןיא ןעגנולקעגנא טאה רע
 טאה סע ןוא םענײז שיוק םענעכארבעצ־בלאה םעד ײס ,םיא ײס טקוקעגנא
 ץרעה קירוצ ןראי טימ ןעזעגסיוא טאה יוזא .טסורב רעד ןיא ןאטעג פוצ א ריא
 יאדװא טעװ רע .גנודליב ןכוז עשראװ ןײק ןראפעג זיא רע ןעװ ׳רעװאנאי
 ןיוש זיא ואװ־ץעגרע — .טכארטעג יז טאה — ןכאמ ךעלקילגמוא ןצעמע ךיוא

 ...ןברק א טײרג אמהסמ

 ךיפ

1 

 ־הכונח עטשרע סאד ןשטנעב ןכאנ זא ׳טריפעג ךיז טאה טאקשומ םלושמ ׳ר
 .ךעלקינײא יד ׳ןרינש יד ׳רעטכעט יד ׳ןיז יד טלעג־הפונח ןבעגעג רע טאה ׳לטכיל
 יד ׳עיגאמ ןוא ימענ .םיא וצ ןעמוקעגפיונוצ סלאמאד ךיז זיא החפשמ עצנאג יד

 .טנװא ןקיזאד םעד וצ טײרגעג גגאל ךיז ןבאה ׳ןטםניד
 ׳בירעמ־החנמ ןופ ןעמלושמ ׳ר טימ ןעמאזוצ ןעמוקעג ןענײז טײלםנאמ יד
 ־פיונוצ ךיז ןענײז ךעלקינײא ןוא ןרינש ׳רעטכעט יד .לביטש רענװערדאלאיב ןופ

 .רעירפ ןעמוקעג,
 ־הבונח םענרעבליז ןסיורג א עלאם רעד ןיא ןײטש טאהעג טאה םלושמ ׳ר
 יד טימ טאה רע •הרונמ רעד ןופ רעטםומ ןטיול ׳ןעמולב ןוא םרעכעב טימ ׳פמאל
 יד טכאמעג ׳למיוב־טריבלײא ןקידלארשי־ץרא םעד ןםאגעגנא טנעה ענעגײא
 ךאגרעד ןוא לטײנק םאד ןדנוצעגנא ׳ונײחהש יד ׳הכונח לש רנ קילדהל הכרב
 רעד .טרעכיורעג ׳טקנאצעג ׳טקאנקעג טאה למעלפ סאד .רוצ זועמ טמורבעג
 ־בלאה םעד ףיוא ןײש עקידנרעטיצ א ןפראװעג טאה ׳טכיל טיור םיורג א ׳שמש
 טאלאכ ןטלמילבעג א ןאטעגנא הכונח דובכל טאה םלושמ ׳ר .רעבליז ןטלעגראפ
 ןיז יד .לפאק טשטאלפעגוצ א ןםעזעג זיא פאק ןפיוא ןוא ןזיור ןוא רעטעלב טימ
 ןעמוקאב ןבאה רעבײװ יד .טלעג־ןריפאפ טימ ןטרעװנאק ןבעגעג רע טאה
 .תובישח ןוא רעטלע ריא טיול עדעי ׳ןטעלסארב ׳ךעלרעגניפ ׳ןלערק ךעלרינש
 טלעג־הכונח .טלעג־ןײלק ןוא ךעלדײרד ענרעניצ טלײטעג רע טאה ךעלגנײ יד

 .הלגע־לעב רעד לבײל ןוא ןטסניד יד ןגארקעג ךיוא ןבאה
 ןעמונעג ןטסניד יד ןבאה ׳ןבאג ערעײז ןטלאהרעד ןבאה עלא יװ םעדכאנ
 ׳לפאטראק ענעבירעג ןופ טכאמעג ׳םעקטאל טימ םרעלעט עכאלפ ןגארטנײרא
 טימ ײט רעד ךאנ .גנירמיצ ןוא רעקוצ טימ ןטאשאב ןוא לײא ןיא טלגערפעג
 .זיא גהנמ רעד יװ ׳ןליפש טצעזעגקעװא ךיז החפשמ יד טאה םטכאמעגנײא
 .רעדניק יד ןוא רעבײװ יד ׳טײלםנאמ יד ראפ :ןשיט ײרד טלעטשעגקעװא טאה׳מ
 ׳ןבעגעג גנוטכא טאה רע .לדײרד ןיא ךעלגניא יד טימ טליפשעג טאה םלושמ ׳ר
 ־רעט ןיא טליפשעג ןבאה רעבײװ יד .ןדליג עכעלטע ײז ײב ןרילראפ לאז רע
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 זיולב ןעװעג ראי־ײה זיא םמעדײא יד ןופ .דעלטיװק ןיא — ןיז יד ,עקשטינ
 .טבעלעג טשינ טאה ׳ןאמ סלרעפ ׳םעדײא רעטםטלע רעד .לאירבג־השמ ׳ר ׳רענײא
 א ,לאירבג השמ ׳ר .זגורב ןעװעג םלושמ ׳ר זיא ,יאטלוה םעד ,ןעמארבא טימ
 יד ןשטנעב ןכאנ דלאב זיא ,ןיבר םײב רעציז־שיט א ,ןוז רעשינבר א ,ןדמל
 ־עלא זיא רעװש םוצ ןעמוק סאד .לביטש רענװערדאלאיב ןיא קעװא טכיל־הכונח

 .שינעמוקפא ןא םיא ראפ ןעװעג לאמ
 .קידלמוט ןעװעג זיא עלאס רעד ןיא

 טימ ,זיר א יװ ךיוה ,רעקיצפופ עפיט יד ןיא דײ א ,רוכב סמלושמ ׳ר ,לאױ
 רעליפש א ראפ םש א טאהעג טאה ,קראק ןטיור טנוזעגמוא ןא ןוא ךיוב ןטײרב א
 ןרעביא טקורראפ ןםעזעג זיא עקנעד רעכיוה רעד טימ לטיה סאד .טנאקיזיר א ןוא
 ץיפש ןײז ןופ סאװ ,ראגיצ א טקעטשעג טאה ןפיל עקיד יד ןשיװצ .ןרעטש ןטעפ
 טמאקעצ ,דראב רעלעג־ריב רעד רעביא שא לפײה א ןלאפעגפארא לאמ סעדעי זיא
 ־עגםיורא עיולב יד ןםיורג ןעװעג זיא ןלאױ ןיא ץלא .ןציפש ײװצ ןיא
 יד טימ ןרעיוא עגנאל יד ,ךעלרעפנײװ טימ לופ זאנ עקישײלפ יד ,ןגיוא עטלאב
 ־טיװק יד טשאטעג ,טנאה רערעװש א טימ ,קיטכעדאב טאה רע .ךעלפעל ערעװש
 טאה רע יצ .ײרעשופ ןא ,ךעלטנערא ןרעװ ןאטעג לאז ץלא זא ,טיהעגפא ןוא ךעל
 ןפראװנײרא ןײא ןיא ןטלאהעג רע טאה ,עטכעלש רעדא ,ךעלטיװק עטוג ןגארקעג

 .רעלעט ןיא תועבטמ
 .לוק קיסאב ,רעװש ןײז טימ ןפורעג רע טאה — ז עזיװ ןדליג א —

 טםאה — .על׳תנ ןפורעגנא ךיז טאה — !זדנעג יד טסקערש וד ,לאױ ,ע —
 ...אגרש יאדוא ןיוש

 וד םאװ תיװ — .טרעפטנעעג לאױ טאה — !גײלרעד ,אברדא ,ונ —
 .טםנעק

 ,ךיוב ןקיציפש א טימ ,רעקיד ראנ ,ןלאױ ןופ רעקירעדינ ןעװעג זיא על׳תנ
 מיק .רעדיוג ןטײרב א ןוא זדלאה ןטעפ ןצרוק א טימ ,ענעדײ עקידתרבועמ א יװ
 ,אד ראה לצראװ א טצארפשעג םיא טאה׳ס .ןםקאװעג טשינ טעמכ םיא זיא דראב
 רעדניק ןײק .םירם ןבלאה א ראפ ןטלאהעג םיא טאה׳מ ןוא ,טראד ראה לצראװ א
 בײװ ןײז ןוא טײהקנארק־רעקוצ רעד ןופ ןטילעג טאה רע .טאהעג טשינ רע טאה
 ןוא טלקײקעגוצ העש עדעי ךיז טאה ,לסעפ א יװ ,עקיד א ,ענײלק א ,עשטלאס
 ,ךעלטיװק יד ןיא טקוקעגנײרא קיטכעדאב טאה רע .טפעצער א ןבעגעגנײא םיא
 גאז א טאה רע .טלכײמשעגוצ שירעגילק ןוא ןיק ן׳פיוא ראה ראפ יד טפוצעג

 :רעדורב םוצ ןאטעג

 ...!ןדליג א טימ ןדליג א .ןקערשפא ׳שינ ןדליג ׳אק טימ זנוא טםעװ —

 א טימ ,רעראד א ,רענײלק א ,בײװ ןטײװצ ןופ ןוז א סמלושמ ׳ר ,עלעיניפ
 ןפיוא עלעדרעב ןירג־לעג רעטיש א טימ ןוא למינפ טקלעװעגפא ךעלבלעג
 ,טאה רע .ןעל׳תנ ןוא ןלאױ ןבענ ןעזעגםיורא טשינ טעמכ ךיז טאה ,ןיק־ץיפש
 ךיז טאה׳מ ראנ ,ךעלטרעװ־ארמג טימ ןפראװעג ,ךעלהמכח טגאזעג ,לאמעלא יװ
 םיא טאה וצרעד .טנאקעג טשינ טכער רע טאה ןליפש .טרעהעגוצ טשינ םיא וצ
 ־ןשאט לבור ןבלאה א יװ רעמ טשינ ןבעגעג ,עשידנעלרוק יד ,הנח ,בײװ םאד

 .ןגעװ־אצױ ןופ טליפשעגטימ טאה רע .טלעג
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 טימ — .ןאטעג גאז א לאמ םעדעי רע טאה — ו קעװא ךימ גײל ךאי —
 ...!ןביוהוצנא שפנ־חוקפ זיא סעקינװאטראק עניוזא

 ־עג ׳טציװשעג ,טיור ןראװעג ׳טלקאשעג ךיז טאה ׳רעטםגנײ רעד ׳עינױנ
 ־עג רע טאה ןעל׳תנ ןוא ןלאױ ראפ .ןרילראפ ןוא םיתועט ןכאמ ןײא ןיא ןטלאה

 .ןעלעיניפ וצ טזאלעגםיוא ץלא רעבירעד טאה רע .ץרא־ךרד טאה
 ...!ץלא עז ךאי — .ןגירשעג רע טאה — !תורקש טםכאמ ׳עלעיניפ —
 ־עגנײרא ׳םיא ײב ןטלאהעג טשינ טאה׳ס שטאכ ׳יוזא םתם טאה רע ןוא

 .קנעלעג םײב טפאכעגנא םיא טאה לאױ .רעלעט ןיא עבטמ א ןפראװ
 ...!רעשופ זוטםוט םאװ ׳םדא ארפ —

 טאה לדער םאד .קישיור ןוא טכידעג ןעװעג זיא שיט ןשירעבײװ םײב
 ן&ורעג יז טאה׳מ יװ ׳הכלמה רתםא רערא התסא ׳בײװ םלאױ טריועג טראד
 ׳םעזוב ןקיטכעמ א ,רעדיוג ןכאפײרד א טימ ענעדײ עשידלעה א ״דחפשמ רעד ןיא
 יז .ןעמאק טימ טקעטשאב ןוא ןקאל ןצנארק טימ טגײלאב לטײש לעה א ןיא
 ןבאה עלא .ןפורעגםיוא ןוא ןרעמונ ענרעצליה ןגיוצעגםיורא לקעז א ןו§ טאה
 רתסא שטאכ .ךעלעװעט עטגײלעגםיוא יד ןיא ןרעפיצ יד ןשיװצ ןכוז ןעמונעג
 ןבענ טגײלעגקעװא טאהעג יז טאה ״דדועם א ןםעגעגפא טאהעג ראנ טשרע טאה
 ,עקלעמאראק א ,לכיק א ,ץנארעמאפ לקיטש א ? ןשינעקיװקרעד ײלרעלא ךיז
 ןראי ןיוש זיא סאװ ,םראװ־דנאב םעד ןקיטעזוצנא ףיוא ץלא ,עװלאכ לצינעפ א
 ,עשטלאס .(םיריוטקאד יד טגאזעג ןבאה יוזא) .םירעדעג עריא ןיא ןםעזעג
 ,ליפש יד ןביוהעגנא טכער טאה׳מ רעדײא ךאנ .לזמ טאהעג טאה ,בײװ סעל׳תג

 :ןאטעג ףור א יז טאה
 ...!ענרעט —

 טגײלאב ןענײז עלעװעט ןופ טײרב רעד ןיא ןרעמונ ײרד זא ,ןזיװעג ןוא
 .ריפאפ ךעלקיטש טימ

 .םיורג ןעװעג זיא שער רעד ראנ ,םנשארג אד ןעמ טאה טלעטשעגנײא
 טימ ןעגנולקעג ,טכאלעג ,טדערעג טאה׳מ .תובקנ טימ שיט רעלופ א ןעװעג זיא׳ס
 ,ןרונש עטםטלע ײװצ יד ,עשטלאם ןוא רתסא .ךעלעפעל ןוא רעזעלג־ײט
 ןבירטעג טײהרעליטש ןבאה ײז .ןציװ ײלרעלא ןכאמ וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבאה
 ,רעטכאט עשינבר יד ,בײװ םעינױנ ,ןעכאד ,רערעײז ןירעגעװש רעד סיוא תונציל
 ןא ,רעטכאט עטםטלע סמלושמ ׳ר ,לרעפ .ןהםדה ןא ,ןײלא ןעמוקעג זיא סאװ
 ךיז טאה — ןטאט ןיא ןטארעג ,עטרחוס עטינעג א ,עגנערטש א — הנמלא
 החפשמ א ןעװעג ןענײז ײז .ןרונש ןוא רעטכעט ענעגײא יד טימ טלגנירעגמורא
 לײט ןקידנופצ ןיא ,״ןםאג ענעי״ ןיא ץעגרע ײז ןבאה טניואװעג .ךיז ראפ
 סעלעיניפ ,הנח .ראי א לאמ ראפ א זיולב רעהא ײז ןענײז ןעמוקעג .עשראװ
 יז .ןאמ ןפיוא ןבעגעג גנוטכא ײם ,טליפשעג ײס טאה ,עשידנעלרוק יד ,בײװ
 םײב .טײקשיראנ א סעפע ןאטפא טשינ לאז רע ,טאהעג ארומ קידנעטש טאה
 רעריא ןאמ רעד יװ טקנופ .בײװ סמארבא ,אמח ןסעזעג זיא שיט קע עמאם
 ־הרמ ,קנארק ,ןײלק ןעװעג יז זיא יוזא ,ךעלײרפ ,קראטש ,ךיוה ןעװעג זיא
 א ןופ הרוצ א טימ ןוא ,ןגיוא עטנײװעגסיוא ,זאנ רעטיור א טימ ,קידהרוחש
 םישובלמ יד .רעטכאט עשיריבג א ןראװעג תועט א םעפע ךרוד זיא םאװ ,עטנצבק
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 טאה יז .ןכארקעגםיוא־בלאה — לטײש םאד ׳ןגארטעגפא ןעװעג ןעגײז עריא
 ,ןרעפיצ יד ןעני&עג טנאקעג טשינ ,ריפאפ ךעלקיטש ןםירעג רעגניפ עראד טימ
 עלײב ,עריא ועלדײמ עטרעטיצעגפא ײװצ יד ףיוא קילב א ןפראװעג לאמ םעדעי
 טושפ ריא זיא׳ם •ןםירעגםיורא ריא ןופ ךיז טאה ץפיז א ןוא ,עפעטם ןוא עטיא
 טליפשראפ ןבאה רעדניק יד ןוא יז םאװ ,ןשארג עכעלטע יד דאש א ןעװעג

 .עשטלאם ןוא רתםא םנירעגעװש יד ,םעטריזח ענעםערפעגנא יד ײב

 טאה — ■? קיצנײנ ןוא טכא ? קיצעביז ןוא ײרד ? ן&ורעג וטםאה םאװ —
 ...זטראװ א רעה׳כ יצ רוםא — .טגערפעגרעביא יז

 ךיז טאה ,בײװ םלאירבג השמ ׳ר ,רעטכאט עטםגנײ םמלושמ ׳ר ,האל
 ,עמומ ןפורעג יז ןבאה ײז .ךעלבײװ עגנױ ןוא ךעלדײמ יד ןשיװצ ןטלאהעג
 א ןעװעג זיא האל .רוד ןגנױ ןו§ ענײא יװ טגכערעג ךיז יז טאה ןגעװטםעדנופ
 .םעקטיל עטײרב ,ןטפיה עקיכעלײק ׳ןקאב עלו§ ,ןטםירב עםיורג טימ ,עקיד
 .ןערב ןשירחום ןטימ ,ךעלזײב ,ףראש טקוקעג ןבאה ןגיוא עיולב עםיורג יד
 לפאק ןיא טבילעגנײא ךיז טאה יז :לושכמ א ןעשעג זײװלעדײמ זיא ןהאל טימ
 ןעלפאק רע טאה ,השעמ רעד ןופ טםואװרעד ךיז טאה םלושמ ׳ר ןעװ .תרשמ
 רענלעיב םעד טימ טכאמעג הנותח ךיג רעד ףיוא ןהאל ןוא שטעפ טגנאלרעד
 ןבאה בײװ ןוא ןאמ .תיילגרמ לאירבג השמ ׳ר ,רעדניק ןא ןמלא ןא ,ןוז א םבר
 ןגעװ ןדער וצ טרעהעגפיוא טשינ לאמנײק טאה׳מ .תקולחמ טאהעג ןראי עלא
 ־ןרעדירב ןוא ־ןרעטםעװש יד ןגאז ןײא ןיא ןטלאהעג האל טאה טציא .טג א
 ךיז ןעגײז ךעלדײמ יד .שײלפ ןקיד ןיא ײז ןפײנק ןוא רעיוא ןיא תודום רעדניק

 .רעטכעלעג ןופ ןעגנאגראפ

 ןאק׳מ — .ןגירשעג ײז ןבאה — ו ןרעהפיוא ישעמומ יד לאז ,האל עמומ —
 ...!ןבראטש

 םמערא יד ןיא רערעדנא רעד ענײא ןלאפעג ,טלקאשעג ךיז ןבאה ײז ןוא
 ןעמונעג טאה םלושמ ׳ר זא ,ןעײרעשטיװק עכלעזא טימ ןעגנאגראפ ךיז ןוא
 ןשינעכאכ עשירעבײװ טאהעג טנײפ טאה רע .שיט ןיא טםיופ רעד טימ ןפאלק

 .שאר־תולק ןוא

 ־עג טאה יז .טליפשעג טשינ טאה ,בײװ ײנ םמלושמ ׳ר ,לטעמורפ־עזיור
 .ןענרעלוצםיוא ךיז פאק םעד טאה יז טשינ ,ליפש יד ןאק יז טשינ זא ,טהנעט
 ־לע יד טגנאלרעד ,ךיק ןיא ןטםניד יד טימ טעװעטאבעלאבעג טשרמולכ טאה יז
 טימ ןצימראקש — גראװנײלק םעד ןוא ךעלכיק־םינא טימ ײט טםעג ערעט
 א ,ןעלדנאמ ,רעםקאב ,ןעלטײט ,ןגײפ ,ךעלםינ־ריזח ,םעקנישזאר ,ךעלרעקוצ
 ,טםוה א ןאטעג לקינײא ןא טאה .רשע־השמח ןעװעג ןיוש טלאװ׳ם יװ רעגײטש
 םיא ןוא םעקנאב ןלעטש דגיק םעד ףראד׳מ זא ,ןדער ןעמונעג ךײלג יז טאה
 יז טאה ,םינ א ןאטעג ץעמע טאה .לגאמ־לגאג א רעדא ,רעקוצ־לדנאק ןבעג
 םלושמ ׳ר ןעװ .רעיוא םאד ןעיצפיורא ךיז ןםײהעג ןוא טנוזעג םוצ :ןאטעג גאז א
 ןפורעגנא םיא ןוא שיט־לדײרד םײב לגנײ א ףיוא ןאטעג רעזײב א ךיז טאה
 .ןעמונעגנא םיא רא§ ךיז לטעמורפ־עזיור טאה ,ץעגײש רעדא םדנוק ,שורבכע

 ...!ןושל א ראנ רעה ? ךעבענ ,בלאװש רעד ןו8 וטםליװ םאװ —
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 טסײװ׳מ — .ןאטעג םורב א םלושמ ׳ר טאה — ו קסע ןײד טשינ ׳ונ <ונ —
 ...ןיוש

 טלאװעג טשינ ןצנאגניא רעירפ טאה ,רעטכאט־ףיטש סמלושמ ׳ר ,לדײא
 ןשיװ ןעמונעג טאה לטעמור&־עזיור ןעװ ,למעזעג םעד וצ רעמיצ ןו§ ןײגסיורא
 ,עלאס ןיא ןײרא יז זיא ,ןײז שײבמ טשינ יז לאז יז ןטעב ךיז ןוא ןגיוא יד
 ־פיוא ןא טימ ,טרעקעגמוא קירוצ דלאב ךיז ןוא טכיל־הכונח ןשטנעב טרעהעג

 .ןפיר יד ןשיװצ פינק א ןעשטלאס ןאטעג טאה רתסא ,פאק םענעביוהעג
 רעראד רעד — ןאטעג גאז א יז טאה — ןסיורג ןיא ךאנ טײטש יז —

 ...!רענאג
 טאה עשטלאס ,ץיװ ןטרעפעפעג א ןירעגעװש רעד טמיורעגנײא טאה יז ןוא
 םעד ןבאה ךעלדײמ יד .ךעלבײװ יד טײהרעליטש טלײצרעדרעביא ךאנרעד םיא
 ךיז ןוא טכאלעגטימ ןגעװטסעדנופ ןבאה ײז רעבא .ןרעה טראטעג טשינ םאפש
 ןגעװ ,םיכודיש ןיא ןענאטשעג רעדא ,תולכ ןעװעג ןענײז עטםרעמ יד .טלטיורעג
 .רעקצארס עלעװנײז ׳ר ,ןכדש רענעריואװשעג סמלושמ ׳ר טגראזעג טאה םעד

2 

 ־עצ ענרעבליז ץוט א ךעלקינײא יד ײב ןריולראפ טאה םלושמ ׳ר יװ םעדכאנ
 טאה עלעיניפ .ןעלעיניפ וצ קנואװ א ןאטעג ןוא ןענאטשעגפיוא רע זיא ,ךעלרעג
 םלושמ ׳ר .רעליפש־ךאש ןפראש א ראפ עילימאפ רעד ןיא ןעמאג א טאהעג
 ,טםואװעג טאה׳מ רעבא ,לטינ ןוא הכונח ,ראי ןיא לאמ ײװצ זיולב טליפשעג טאה
 יד .ךעלטיװק יד ןגיל טזאלעג ךײלג טאה עלעיניפ .ךאש א ביל טאה רע זא

 ןוז ןוא עטאט .לשיט א ףיוא ןעװעג טלעטשעגסיוא ןיוש ןענײז ךאש ןופ םילכ
 .המחלמ רעגנאל א וצ טײרג ,ןרעדנא םעד ןגעק רענײא טצעזעגקעװא ךיז ןבאה
 ,ץיגקעװא טזומעג עינױנ טאה וצרעד ,טנאה עטרעפ א טלעפעג טאה׳ס תמחמ

 טרעחעגפיוא על׳תנ ןוא לאױ ןבאה ,גאטײװפאק א ןופ ןטילעג טאה עכאד לײװ
 .ןצעביק טצעזעגוצ ךיז ןוא ךעלטיװק ןליפש

 ־סיורא טאה רע .עקאטא ןא טימ ןביוהעגנא ,לאמעלא יװ ,טאה םלושמ ׳ר
 טװאורפעג ןוא ,ןקז םעד — רערעדנא רעד ןופ ,הכלמ יד טײז ןײא ןופ טקורעג
 טימ ןפאלעגנא עלעיניפ זיא ,טקוקעגמוא ךיז טאה רע רעדײא רעבא .טאמ ןבעג
 םײב ןאטעג פאכ א ךיז טאה םלושמ ׳ר .ךאר ןוא הכלמ טגערפעג ןוא רעטיר א

 ,טכירעג טשיג פאלק אזא ףיוא ךיז טאה רע .לדרעב ןרעטיש
 ־עג עלעיניפ טאה — ןבאה הטרח עטאט רעד ןאק ,ליװ עטאט רעד ביוא —

 .טגאז
 א — .ףראש טרעפטנעעג םלושמ ׳ר טאה — הטרח ילבו תועט ילב —

 .גנאג א זיא גנאג
 .גוצ םעד ןעזראפ טושפ טאה עטאט רעד —

 .טנקספעג םלושמ ׳ר טאה — !ןעמ טסײמש ,טעזראפ׳מ זא —
 ךיז לאױ טאה — רעיופ םעד ןקור טסלאז ,טנראװעג רעבא ךיד באה׳כ —

 .ןפורעגנא
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 .לוטיב טימ טכאמעגקעװא םלושמ ׳ר טאה — ץלא טםגאז וד םאװ עלאמ —
 א ןעמורברעטנוא ןביוהעגנא ןוא םעםנאװ ערעטיש יד ןםיבראפ טאה רע
 עקידרופיב־םױ יד וצ ענװערדאלאיב ןיא טגניז׳מ םאװ ,לדנוגינ קידמיארונ־םימי
 םאד טפאכעגרעטנוא טאה עלעיניפ .ןפלעהוצ ןעמונעג ךײלג טאה על׳תנ .״תולעי״
 מיז טימ ןאק רע זא ׳ןעזרעד םלושמ ׳ר טאה ןשינעטכארט עגנאל ךאנ .לרמז
 א רא5 דרעפ םאד ןרילראפ טנאקעג ןו&רעד טאה ירע ,תמא .ךאש ןגערפ דרעפ
 רעטיר םעד טלעטשעגקעװא טאה רע .טפעלשעגפא רע טאה לײװרעד רעבא ,גאלוצ

 ־ ןפורעג ןוא פאלק א טימ
 ...ז ךלמ רעד טײג ואװ ,ךלמ —

 :ןאטעג גניז א ןוא ןוגינ ןקידרעירפ םעד ןםירעגרעביא טאה רע ןוא
 .ך—ל—מ—ה —

 .תירחש וצ םיארונ־םימי םאד טגאז׳מ יװ רעגײטש םעד ףיוא
 עלא .ריט רעקידנםיורד רעד ןיא ןעגנילק א טרעהרעד ךיז טאה לאמא טימ
 ןײג ןלעװ עינאמ רעדא ימענ זא טכירעג ךיז טאה ןעמ .טקוקעגמוא ךיז ןבאה
 ךאנ לײװ ,ךיק ןיא ןעװעג טשינ ,םיוא טזײװ ,ןענײז ןטסניד יד רעבא .ןענע§ע
 קעװא טאהעג זיא לטעמורפ־עזיור .גנולק א טרעהרעד רעדיװ ךיז טאה ליױו א
 ןיא .ןענעפע ןײג טזאלעג ךיז ,בײװ םעל׳תנ ,עשטלאס טאה דלאב .ןעלדײא וצ

 .טרעקעגמוא ךיז יז טאה םורא טונימ עכעלטע
 .ךײא טימ ןעז ךיז ליװ רוחב א םעפע ,רעװש —

 .ןאטעג רעזײב א ךיז םלושמ ׳ר טאה — ? רוחב א ראפ םאװ ? רוחב א —
 .ןעמוקעג זיא׳ר ןענאװ ןו§ ןײג רע לאז —

 .רפס א ןקוקרעביא ןםײהעג םיא טאה׳מ ,טגאז רע —
 .קידאפם ןײק ןעײרד טשינ רע לאז י רפס םאװ ? רפם רעװ —

 םאוו ,עלעיניפ ןפורעגנא ךיז טאה — ? סקיטיונ םעפע סאד זיא רש6א —
 .םורדראפ ןײק ןטאט םײב ןפורוצםיורא טשינ ,ליפש יד ןםײררעביא טלאװעג טאה

 ♦ןײרא ראטנאק ןיא ןעמוק רע לאז ,קיטיונ זיא׳ם ביוא —
 ,ראלק ןעװעג זיא׳ם .תועט םעײנ א טכאמעג טאה רע זא ןעזעג ןיוש טאה רע

 .עיטראפ יד ןריולראפ טאה רע זא
 זיא׳ס — .טגערפעג עשטלאס טאה — ? ןגאז םיא ךאי לאז עשז־סאװ זיא —

 .תונמחר א סעפע רימ
 — ,טליפשרא! יװ־ײס טםאה .ןעמוקנײרא םיא זאל ,עטאט ,םאװ וטסײװ —

 .ןפורעגנא ךיז על׳תנ טאה
 ...ן טליפשראפ :טכערעג טזיב ,אי —

 ןיא סיורא זיא יז ,הבושת ןײק ףיוא טראװעג טשינ רעמ טאה עשטלאס
 לאמא טימ ןענײז עלא .ןעלשעה־רזוע טימ טרעקעגמוא ךיז דלאב ןוא ראדיראק
 ־נײרא ךיז לאז רעדמערפ א זא ,ןפארטעג טשינ לאמנײק טאה׳ס .ליטש ןראװעג
 טאה ןײלא םלושמ ׳ר .טכאנ־הכונח רעטשרע רעד ןיא ןעמלושמ ׳ר וצ ןםײר
 טקוקעגסיורא טאה ןגיוא עקידלזיפש יד ןופ .ןעמערב עסײװ יד ןביוהעג6יוא ךיוא
 ,ךעלעשטײנק טימ לו6 ןראװעג זיא זאנ עקידרעקיוה עניד יד .קזוח ײם ,סעכ ײס

 .לגיו6־ביור רעיורג ,רעטלא ןא םעפע יװ ןעזעגםיוא טאה רע
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 א םלושמי׳ר טאה — !רעטײװ םוק .ריט רעד ײב טשינ ײטש ׳וג ׳יעה —
 ...!ןשטנעמ ׳אק ׳שינ ןםע רימ — .לוק קראטש א טימ ןאטעג ףור

 וצ טײרג יװ ,ץכעלײװרעטניה ףיוא םוא־קוק א ןבעגעג ךיז טאה רוחב רעד
 עכעלטע ןײטש ןבילבעג זיא רע .סיואראפ ןענאפש טזאלעג ךיז ןוא ׳ןפיולטנא

 ;טגערפעג טאה רע .לשיט־ךאש ןו1 טירט
 ■? טאקשומ םלושמ ׳ר טנעז ריא —

 ... ? וד ? ןעד רעװ —
 .ןעמוק ןםײהעג ךימ׳ט ...יורפ רעײא ...בײװ רעײא —

 םלושמ ׳ר טאה — !בײװ ןײמ וצ ראג טסמוק ? השעמ יד זיא יוזא —
 ןראװעג לופ ךײלג זיא עלאם יד .גיוא ןא טימ ןאטעג לצנילב א ןוא טגאזעג

 .לכײמש א ןאטעג טאה ,רעטסנרע רעד ,לאױ וליפא .רעטכעלעג טימ
 .טאקשומ םוחנ .ןוז רעײא ײב ןפארטעג יז באה׳כ —

 ... ? בײװ ןײמ טימ ? ןוז ןײמ ײב —
 ־ײא ׳ןרונש ׳רעטכעט ,ןיז סמלושמ ׳ר .שינעכאל א ןראװעג רעדיװ זיא׳ס
 ןליפשוצפא לאמ וצ לאמ ןופ ביל טאה םלושמ ׳ר זא ,טםואװעג עלא ןבאה ךעלקינ
 יװ םיא ײב ןעמונעגסיוא יוזא טשינ טאה הפינח םוש ןײק .עידעמאק לקיטש א
 א ןריולראפ טאהעג רע טאה וצרעד .ץיװ א סנײז ןופ טכאלעג טאה ןעמ ןעװ
 ־עצ א טאה רוחב רעד .ןרעטנומפיוא לםיב א טפראדעג םיא טאה׳מ ןוא ךאש
 יד טכוזעג טלאװ רע יװ ,םקניל ףיוא ,םטכער ףיוא קילב א ןאטעג רעטלמוט

 .ןגירקוצםיורא ךיז ןענאװ ןופ ,ריט
 .ןאטעג למאטש א רע טאה — ,רפם א ןגעװ זיא׳ם —

 ־עג םיא וצ םלושמ ׳ר טאה — ? וטםפיולטנא םאװ ? רפס א ראפ סאװ —
 !םירוביד עראלק דער — .ביוט ןעװעג טלאװ רע יװ ,ןגירש

 ,תלהק ןוא ילשמ ףיוא .ןאמ ןטשרע ריא ןופ ,רוביח א זיא׳ם —
 .ןליופאב םלושמ ׳ר טאה — !ןײרא יז טפור ? ץעגרע יז זיא ואװ .אהא —
 ןגאזנא ןפאלעג ןוא ןענאטשעגפיוא ךײלג זיא ,רעטכאט סמארבא ,עפעטם
 ןעמוקעגנײרא זיא לטעמורפ־עזיור ,ריא ףיוא טראװ ןעמ זא ,ןעבאב־ףיטש רעד
 ןקידגנילצולפ םעד ןופ טמעשראפ ךיוא ןײלא ךיז טלאװ יז יװ ,עטלטיורעגנא ןא

 .טיזיװ
 באה׳כ — .ןאטעג ףור א יז טאה —!טסאג רעטכירעגמוא ןא ,ראנ ץטהעז —
 ךיז ףיוא טזאלעג גנאל יוזא םעפע ץטע טאה םאװ ,ןעמוק ׳שינ ןיוש ץטע ,טנײמעג

 ?ןטראװ
 .טײצ ׳אק טאהעג טשינ באה׳כ —

 ראג טאה רע ןוא ןענידראפ וצ ןבעג םיא ליװ ךע ,השעמ א ראנ ץטרעה —
 ןײמ וליפא .עשראװ ןיא ןטפעשעג ענעדלאג ןכאמ טזומ ץטע .טשינ טײצ ׳אק

 ...!טשינ ךײא טעז ןעמ סאװראפ טשודיחעג ךיז טאה רעטכאט
 .טנאקעג טשינ באה׳כ .ןעמונראפ ןעװעג ןיב׳כ —

 .ןעמוקעג אי ץטע טנעז ,טרעהעג ךע באה ,עיצקעל רעד ףיוא —
 סאװ טאהעג טשינ טאה רע ראנ ,ןפיל יד טימ ןאטעג ךאמ א טאה לשעה רזוע

 .לטײש םענעדײז ןטימ ןעלקאש ןעמונעג טאה לטעמורפ־עזיור .ןרעפטנע וצ
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 םטאג ׳שינ ןיב ךע ׳אמ ׳ונ .ןריולרא§ ךיוא ץע טאה ,ךע עז ,תואפ יד —
 ןיוש באה׳כ .רוביח׳ם ןזײװ ךײא ךע לעװ ׳קעטאילביב ןיא ןײרא ץטמוק .קאזאק

 ...!ןרעדנא ןא ןעמענ טלאװעג

 ריא זיא לשעה רזוע ןיא םיואראפ ןײג טזאלעג ךיז טאה לטעמורפ־עזיור
 ןעװ .שינעכיכ א ,שינלמרומ א ןראװעג זיא שיט ןשרעבײװ םײב .ןעגנאגעגכאנ

 !ןאטעג גערפ א םלושמ ׳ר טאה ,םיורא ןענײז עדײב

 ז עיצקעל א ראפ םאד זיא םאװ י רענײא רא§ רעד זיא רעװ —
 םמארבא ,עפעטם ן&ורעגנא ךיז טאה — ,עיצקעל א םיא טיג הםדה —
 טאה רע .בר א ןײז ןאק רע .םיא ןגעװ טלײצרעד טאה ישעטאט רעד — .רעטכאט

 .םעדיוב ןפיוא קיטאמעטאמ טנרעלעג

 — .ןאטעג רעזײב א ךיז םלושמ ׳ר טאה — ז ןראװעג ןירערעל א ראג —
 ...!םטכאנ־וצ־תבש ןקיטנײה ךאנ .םיאנת ןבײרש לאז׳מ ןעז לכיא

 קיטםאה זיא ןוא לטערב־ךאש ןפיוא ןרוגיפ יד ןאטעג ףראװעצ א טאה רע
 טאה רע .זאנ רעד ײב טריפעג ליפוצ םיא טאה ,רונש יד ,עכאד .ןענאטשעגפיוא
 םיקרפ־ישאר ןכאמ לאז׳מ ןליופאב טאהעג קירוצ ראי לטרעפ־ײרד טימ ךאנ
 עלעװנײז ׳ר .לקינײא םרענטוק ןועמש ׳ר ,ןעלעשיפ טימ ןהםדה ןשיװצ
 .ףיורדא ןא לבור קיצפופ ןגארקעג טאהעג וליפא ןיוש טאה ,ןכדש רעד ,רעקצארם
 ,ןגײלפא ןײא ןיא ןטלאהעג טאה עכאד רעבא .טײרג ןגעלעג זיא ןדנ רעד
 ־םיוא ערעדנא לאמ םעדעי טאהעג ,טנוזעג טשינ זיא לדײמ םאד זא ,טהנעטעג
 .ךודיש םעד טשינ ליװ עכאד זא :תמא םעד טםואװעג טאה םלושמ ׳ר .ןדײר
 טצעה ,ןאטאלראש רעד ,םארבא ןוא רעכיב ןיא טזאלעגנײרא ךיז טאה הםדה
 ,טםאפעגפא לאמא טימ טאה רע .ןגלאפ טשינ ,ןעמלושמ ׳ר ,םיא לאז׳מ רעטנוא
 :העד יד טאה׳ם רעװ ןזײװ טעװ רע .ןערב טימ ךאז רעד וצ ןאט וצ םענ א ךיז
 הנותח טכאמ ןוא םרעםערפ עטםיזמוא עלא יד םיוא טלאה םאװ ,םלושמ ׳ר ,רע
 טלעג ןדנעװשראפ יװ רעמ םאװ ,לזײא־רומח רעד ,םארבא רעדא ,רעדניק ערעײז

 ...טשינ ראג רע ןאק רעבײװ ךאנ ןגאי ךיז ןוא

 ןבאה לוױטש ענעזמעג יד ,קירוצ ןוא ןיהא ןענאפשמורא ןעמונעג טאה רע
 עײנ ןעמוקאב טאה רע .ןאטעג ירב א םיא ןבאה רעגניפ־ןציפש יד .טעפירקםעג
 ןוא ןרעטש םעד ןבײר ןעמונעג טאה רע .תקולחמ א ראפ לאמ עלא יװ ,תוחוכ
 ,רענײז רונש רעשינםחי רעד ןופ תונשקע יד ןכערב וצ יוזא יװ ןאלפ א ןטכארט
 יוזא ,זיא יז ךאװש יװ םאװ ,ןהםדה רענעדאבעג־לדײא רעד ןופ ןוא ,ןעכאד

 .טײקטראפשעגנײא ריא ,םינפא ,זיא קראטש

 .טלמרומעג רע טאה — י.םעקינ׳שיא־תשא ,רעײרד־לקעטש ,םרעצעזנא —
 ...!שיט םוצ רעגאז־העד עײנ —

 ןצנאגניא ןעמארבא ,ךיז ײב טםאפעגפא לאמ ןטלפיװ םוצ טאה רע ןוא
 ־רעביא טשינ רעײרד םענרעפוק ןײק םיא טעװ רע .האװצ רעד ןופ ןקעמוצםיוא
 ןעמוק ״דלילח ,ןלעװ ךעלקינײא יד ןוא רעטכאט יד זא ,ןםיװ וליפא לאז רע ,ןזאל

 .טיורב־לטעב וצ
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 ־סיורא ןוא עצילאפ א וצ ןעגנאגעגוצ לטעמורס־עזיור זיא קעטאילביב ןיא
 ״ןעלװאט ענעגיובעצ ײװצ ןשיװצ ןגעלעג זיא םאװ ,םיבתכ לקעפ א ןעמונעג
 ןײק ןעװעג טלא טשינ ךאנ זיא די־בתכ רעד .לדנעב ןירג א טימ ןדנובעגמורא
 יורג ןעװעג זיא ריפאפ סאד .טרעדנוה ןופ יװ ןעזעגםיוא טאה רע ראנ ,ראי ןעצ
 יד ?ןרעמונ ןא בור׳ס ,ןסיורג ענעדישראפ ןופ — סנגיוב יד ;ךעלבלעג ןוא
 ןוא ןדנאד יד ןיא ןטפירשוצ ,ןקעמ ךס א טימ ,עקיציפש א ,ענײלק א — טפירש
 רעמאלק א טאה לטעמורפ־עזיור .תורוש עטעריוועג־טשינ יד רעביא ןטפירשרעביא
 טגײלעגקעװא קיטכעדאב סע ןוא טנעה עטלעצנורעג יד ןיא לטניב סאד ןאטעג

 .שיט ןפיוא
 .םעװקאב קנע ץטכאמ .רעיצרעביא םעד סיוא טוט .סע זיא סאד —

 םיא טאה לטעמורפ־עזיור ןוא אטלאפ םעד ןאטעגםיוא טאה לשעה־רזוע
 ־רעדעל א ףיוא טצעזעגוצ ךיז טאה רוחב רעד .ראדיראק ןיא ןגארטעגםיורא
 ןכארבעגפא ךיז ןבאה שימ ןדעי ןופ .ןרעטעלב ןעמונעג ןוא לוטש רעטעבעג
 ךיז טאה רבחמ רעד .המדקה רעד ןיא קילב א טפאכעג רע טאה רעירפ .ךעלקיטש
 ןרעװ טכארבעג לאז רע טשינ שוריפ ןקיזאד םעד טבײרש רע זא ,טרעפטנעראפ
 ןלעװ םאװ ,עקינעי יד ראפ ןוא ןײלא ךיז ראפ ראנ ,קורד ןופ םערפ רעד רעטנוא
 ענײז ןופ רענײא ביוא סאד טנאמרעד טאה רע .ןדנעל ענײז ןופ ןעמוקםיורא
 ־םיורא טרעװ ןענײז דײר יד םאד ןטכארט טעװ ךעלקינײא־רוא רעדא ךעלקינײא
 ןלאז םאװ ,םינבר ײרד ײב המבםה ןא ןעמענ רעירפ רע לאז ,רפס א ןיא ןעמוקוצ
 א ןעװעג זיא ןײלא רוביח םאד .טזײרגעג טשינ ,הלילח ,טאה רע ביוא ןלײטרוא
 זיא׳ם זא ,טכידעג יוזא ןבירשעג ,םהרות עשידיסח ןוא הריקח ןופ שימעג
 טשינ אד ןענײז ךעלעטניפ ןײק .ןענעײלוצרעביא ןעװעג ךעלגעממוא זײװרעטרע
 ןופ ןכײצ ןײק ןעװעג טשינ זיא רעטעלב עצנאג ךרוד .ץאז ףוס םײב וליפא ןעװעג

 .ץאזפא םעײנ א
 לטעמורפ־עזיור טאה — ? ןכירקםיורא טנאק ץע ? ךיז טרעה םאװ ,ונ —

 .טגערפעג
 ־עזיור .רעטכאט ןוא עמאמ ןעזרעד ןוא טקוקעגמוא ךיז טאה לשעה־רזוע

 זיא לדײא .ךעלעכיק טימ שאלק א ןוא ײט זאלג א מכארבעגנײרא טאה לטעמורפ
 טימ עזולב רעד ןיא ןוא דײלק ןטעדלאפעג םענעגײא םעד ןיא ןאטעגנא ןעװעג
 ־טפאנ ןופ ןײש רעכעלטיור רעד ןגעק .ןעינױנ ײב לאמ עטשרע סאד יוו ,ןציפש
 ראה יד .רעכעה — ןרעטש רעד ,רערעגאמ ןעזעגסיוא םינפ ריא טאה פמאל
 יד ןיא ןענאטשעג ןענײז ךעלעשטײנק עניד .ףיורא טמעקראפ טאהעג יז טאה
 זיא סאװ ,ןצעמע ןופ הרוצ עסאלב־ךעלבלעג א טאהעג טאה יז .ןעלקניװ־ןגיוא

 .טײהקנארק א ןופ ןענאטשעגפיוא ראנ טשרע

 .ןענאק טשינ רעמ זדנוא טליװ ריא טנײמעג באה ךע .טנװא ןטוג —

 גאט ןדעי באה׳כ .טײצ ןײק טאהעג טשיג באה׳כ !הלילח .טנװא ןטוג —
 -יוזא ןוא ,טכארטעג
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 ןאק׳מ — .טקאהעגרעביא םיא לטעמור6־עזיור טאה — ? ץע טגאז םאװ —
 ןןענעײל סאד

 .ןבײרשרעביא ץלא יןזומ טע׳מ ׳ארומ באה׳כ —
 .ןלאפראפ —

 זיא׳ס .ןרעמאלק ןיא .ןבײרשוצ םעפע טראד ןוא אד ןפראד ךיוא טע׳מ —
 .רוציקב־וצ

 .ץלא ןיא יוזא .ףראש ןוא ץרוק טאהעג ביל טאה רע .םע טוט ,ונ —
 .ץפיז א ןאטעג טאה יז ןוא

 .ןכאװ ראפ א ןרעיוד ןפראד טע׳ם —
 ,טײצ טאה ץע ןעװ ,גאט ןדעי רעהא ץטמוק ,טשינ ךײא טגאי רענײק —
 ןדערכרוד ךע לעװ סטלאצעג ןגעװ .שימײה ךײא ץטכאמ .רעביא ץטבײרש ןוא

 .ןאמ ןײמ טימ

 .םעד ןגעװ טשינ טײג׳ס —

 .ײט יד ץטקנירט .ןאט םעומש א ךײלג עקאט ל׳כע .לײװ א ץטראװ —
 יד .םיורא זיא ןוא דײלק ןום עלאפ א ייב ןעמונעגנא טאה לטעמורפ־עזיור

 .רעטנעענ טירט א טכאמעג טאה לדײא .עפירקס א ןאטעג טאה ריט
 .םאװ רעדא ,טקידײלאב ךיז ט׳ריא ,טנײמעג באה ךע —

 .ןײנ ? םאװראפ —

 .םיאנוש רימ ףיוק ןוא קיצראהנפא דער ךע :רוטאנ םאפאפ ןײמ באה ךע —
 .עדנע ןײז ןבאה ל׳כע ,ארומ באה ךע

 םעד ןופ לפאטש א ףיוא טצעזעגוצ ךיז ןוא רעטנעענ ןעמוקעגוצ זיא יז
 טאה ןדלאפ יד טימ דײלק םאד .קעטאילביב ןיא ןענאטשעג זיא םאװ ,לרעטײל

 .רעכעפ א יװ טײרפשעגםיוא ךיז

 .ןקוקנײרא טװאורפעג לאמ לפיװ באה ךע ? ןבירשעג טראד טײטש סאװ —
 .טראװ ׳אק טשינ ײטשראפ ךע

 .לדײמ ׳אק ראפ טשינ זיא׳ם —

 .פאק ןבארג אזא טשינ באה ךע .ךאז ןײא שטאכ רימ טגאז —
 .קיטםאלאכס :ט5ור׳מ םאװ םאד זיא׳ס .ןא טביוה׳מ יװ טשינ םײװ׳כ —

 .אפאפ ןײמ זיא׳ס .ןײז לאז —

 .הרות עטכײל א םעפע ןכוז ,ןרעטשינ ,ןשימ ןעמונעג טאה לשעה־רזוע
 ־רעד .ןײנ ףיוא יװ ׳טײרב רעד ןיא פאק םעד ןאטעג לקאש א רע טאה רעירפ
 ןעלקניװ ע6יט יד טימ ןרעטש רעד .ןיק ץיפש םײב טפאכעגנא ךיז רע טאה ךאנ
 א .ןרעדנע ןײא ןיא ןטלאהעג ךיז טאה ענײז הרוצ יד .טשטײנקעג ךיז טאה
 ןא .דײ ןטלא ןא ןופ — דלאב ׳לגנײ א ןופ ןעזםיוא ןא ןעמוקאב רע טאה לײװ
 טקוקעגםיוא טאה יוזא זא :ןעלדײא ןלאפעגנײא זיא קנאדעג רעשילרעטםיוא

 .,.זײװרוחב רעריא רעטאפ רעד

 .רעה׳כ ׳ונ —

 בש ױתוביבם לעו חורה ךלוה בבוס בבוס :תלהק ןיא קוספ א ןאראפ זיא׳ס —
 םוא ךיז טרעק רע ןוא םורא ןוא םורא טײג טניװ רעד :טםײה סאד .חורה
 ,המשנ יד ןעמ טנײמ סאד זא ׳טכארבעג טרעװ׳ס .ןעמוקעג זיא׳ר ןענאװ ןופ
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 ןשינע6עשאב ײלרעלא ןיא לגלוגמ טיוט ןכאנ רע טרעװ ,טקידניז שטנעמ א ןעװ
 רעבא .לימ־טניװ א ןו6 לגיל6 יד ןיא וליפא ןוא ,םעראװ א ,ץאק א ,טנוה א ןיא —

 ~ ןעמוקעג זיא יז ןענאװ ןופ קירוצ טײג המשנ יד זא ,זיא ףום רעד

 ? אפאפ טגאז סאד —
 טייטש םאװרא6 :אישק יד טגערפ רעטא6 רעײא .ערעדנא ןגאז םאד .ןײנ —
 ביבם ןײטש ףראד םע .טראװטײצ א ,לעופ א זיא סאד םאװ ,בבוס בבוס סעפע
 .טכערעג טשיג זיא רע שטאכ ,קודקד טימ ןאט וצ טאה סאד .םורא ןוא םורא ,ביבם

 ? רע טרפעטנע סאװ ,ונ —
 ןבארג א רעדא ,היח א ןיא טלגאװרא5 טרעװ המשנ יד ןעװ זא ,טגאז רע—
 .םילוגלג ענײז טםײג רעד טאה ץראה־םע ןיא רעדא המהב רעד ןיא זיא ,שטנעמ
 ןוא טכיל א ףיוא־טנײש שינעפעשאב םעד ןיא וליפא ןעװ ןטײצ אד ןענײז םע
 ףוג רעד תמחמ .שפנ ךעלשטנעמ א םעד ןיא טציז׳ס סאװ ןופרעד ךיז טמענ׳ם
 ,טרא ץיא ףיוא ןײטשנײא טשיג יז ןאק ,טכײל — המשנ יד ןוא ,רעװש זיא
 ־עג המשנ יד רעדא טלאװ ,טשינ ןעװ ,ןדנעװ ןוא ןרעק רדסכ ךיז זומ יז ראנ
 ךלוה בבוס בבום :קוספ רעד טנײמ םאד .רעפרעק רעד רעדא ,ןראװעג טקידעש

 אד ,רעטסני§ אד ןוא קיטכיל אד ןרעװ ,ןטײב ךיז רדםכ זומ חור רעד ,חורה
 ,חורה בש ,ןשינעײרד עקיזאד יד ךרוד ןוא ,ױתוביבס לעו ,קירעדיג אד ןוא ךיוה
 זא ,ארמג רעד ןו6 שטײט רעד זיא םאד .םאטשפא םוצ םוא ךיז רע טרעק
 ־רענעי ףיוא טשינ ןוא טלעװ־רעד ףיוא טשינ החוגמ ןײק טשיג ןבאה םיקידצ
 טשינ לאז יז ךיוה יװ ןוא דובכה־אסכ ןופ טמאטש המשנ יד םיראװ .טלעװ
 א רוטאנ ריא טיול רעבירעד זיא המשנ יד .ןעור טשינ ץלא יז ןאק ,ןגײטש
 ןעװ טשרע .ןטלאטשעג עריא טשיוט ןוא רעהפיוא ןא ךיז טײב סאװ סעפע ,בבוס
 ־טעג זיולב ,ףום־ןיא ןרעװ רעדיװ טעװ ץלא ןוא םינוקית עלא ןעמוק ןלעװ׳ם

 .ןשינעלדנאװ עלא ןרעהפיוא ןלעװ ,טײקכעל
 טקוקעגנא םיא לדײא טאה ,טדערעג טאה לשעה־רזוע םאװ טײצ עצנאג יד
 ־רעד ײס ,ףראש ײם ןעװעג זיא קילב ריא .ןגיוא עטנפעעצ־טײרב ראפ א טימ

 .ן6ײלש יד ןיא טצגאטעג ןבאה ךעלרעדא עיולב .ןקארש
 .שינעלקנעװק א ךאג טגערפעג רע טאה — ? ןענאטשראפ טאה ריא —'

 .ץלא ,אי —
 ? ריא טגאז םאװ ~
 !ןײש ךעלרעה ~

 .עיזעאפ ךיוא ןבאה םיר6ס ערעזדנוא ,ריא טעז ~
 ...!ךארפש רעשיאעפארײא ןא ףיוא ןראװעג ןבירשעג טלאװ םאד ןעװ —
 יד טנפעעג ךיז טאה עגר רעד ןיא ראנ ,ןרעפטנע טלאװעג טאה לשעה־רזוע
 ־עזיור םיא ךאנ ןוא םלושמ ׳ר רעירפ ןעמוקעגנײרא ןענײז םע ןוא ריט יד

 .שיט םוצ טנאפשעגוצ טאה םלושמ ׳ר .לטעמורפ
 טםגאק ,רוחב ,וטסנײמ יװ ,ונ — ןאטעג גאז א רע טאה — ? אה ,ןדמל א ~

 ? ןטכירראפסיוא סאד
 •אי זא ,ןכער׳כ —

 א טנײה זיא םאבעלאב רעדעי .רעצכעבײרש יד ןו6 פאנק טלאה ךיא־—
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 רא§ וטםגנאלראפ לפיװ .ןקורד סע ןזאל וצ טגאזעגוצ ריא באה׳כ ראנ .רבחמ
 ?החריט ןײד

 .רקיע רעד טשינ זיא םאד .ןבעג ט׳ריא לפיװ —
 ? הװצמ םשל סע טסוט וד ? עשז־םאװ —

 ...ןײנ .אי —
 ? ליכשמ א ? וטזיב סאװ —

 .ליכשמ ןײק טשינ —
 .קידצ ןײק טשינ ןיוש רע זיא ׳עמאמ־עטאט ןופ קעװא־טראפ רוחב א זא —

 .קידצ ןײק ןײז טשינ ליװ׳כ —
 ? עשר א ? ןעד סאװ —

 .ןענרעלםיוא םעפע ךימ ליװ׳כ —
 ? תולאש ןענקםפ ? רעגײטש א ,םאװ —

 .ךיא ןאק םאד —
 .הםדה ? טראד יז טםײה יװ .עיצקעל א לקינײא ןײמ ײב טםמענ ,רעה׳ב —

 .ןראװעג טיור זיא לשעה־רזוע
 .שיליופ ,אי —

 טרעװ הםדה ,םנטײװצ .דנאלםור אד זיא טציא ? שיליופ ריד גיוט םאװ —
 ־קעל ׳אק ןבעג וצ טשינ טסאפ הלכ א ראפ ןוא ,טכאנ־וצ־תבש ןקיטנײה הלכ א

 ...סעיצ
 ןעמונעגפא םיא זיא ןושל םאד ראנ ,ןרעפטנע טלאװעג טאה לשעה־רזוע
 רעטיצ א טאה ײט זאלג םאד .ןקורט ןראװעג םיא זיא לעק רעד ןיא .ןראװעג

 .רעגניפ ענײז ןיא ןאטעג
 .טנעה יד טימ ןאטעג שטאפ א לטעמור&־עזיור טאה — ? תמאב ןײמ ךע —

 !בוט־לזמ —
 ןא טאה ,רענטוק ןועמש ,רענײז עדײז רעד .עלעשיפ טםײה ןתח רעד —
 רעכעלרע ןא רעבא ,ןדמל רעפאנק א זיא רע .עניאנג רעד ףיוא טפעשעג־לײא
 גאט ןבלאה א טנרעל רוחב רעד .ןיבר רענװערדאלאיב םוצ טראפ רע .ןאמ

 .רעכיב סנדײז םעד רע טריפ גאטימ ךאנ ןוא לביטש ןיא
 לטעמורפ־עזיור טאה — ,טגאזעג ׳שיגראג רימ טאה עכאד ,שודיח א׳ם—

 .ןפורעגנא ךיז
 .לכײמש רעיולש א ןזיװאב ךיז טאה םינפ םנטלא םעד ףיוא

 ...ךעקעל ןםע טסעװ .ןטעבראפ ךיד טע׳מ .טכער זיא׳ם —
 עקיזיפש יד רעטנוא ןופ ןעלשעה־רזוע ףיוא קוק א ןאטעג טאה רע ןוא

 .ןעמערב

4 

 רעקידנרעטיצ א טימ טאה לשעה־רזוע .ןגיװשע־ג עלא ןבאה לײװ עגגאל א
 טאה לטעמורפ־עזיור .טגײלעגקעװא קירוצ םע ןוא עלעכיק א ןעמונעגנא טנאה
 .הכונח דובכל ןאטעגנא טאה יז סאװ ,לרעפ רונש רעד טימ ןאטעג ליפש א ךיז
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 ריפאפ טאלב א ןעמונעגםיורא ׳לוטש א ףיוא טצעזעגוצ ךיז טאה םלושמ ׳ר
 יד טאהעג טשינ טאה רע יװ יוזא ראנ ךענעײל טװאורפעג ןוא די־בתב ןופ
 :ןעלטעמורפ־עזיור וצ ןאטעג גאז א טאה רע •ןעזעג טשינראג רע טאה ׳ןלירב

 ? וױטקאפש ןײמ ץעגרע זיא ואװ —
 •ןםיװ וצ ןא טשינ ביוה ךע —

 ־עג ךיז רע טאה — ? ר&ם א ראפ םאד זיא םאװ ... ? אי וטםײװ םאװ —
 .ןעלשעה־רזוע וצ טדנעװ

 .תודיםח —
 ראנ .רעגערטנעקאפ ׳םירבחמ ־ םירפם ןעגנערב ןײא ןיא רימ טלאה׳מ —

 .םירפם טימ לו§ זיא ראטנאק׳ם .ןקוקוצנײדא טײצ ןײק טשינ באה׳כ

 .טגערפעג לטעמורפ־עזיור טאה — ? רעהא טשינ ײז ןעמ טגנערב םאװראפ —
 ־ןעמוק׳ם .ץראה־םע ןא זיא לפאק רעד ? ןבעגפא טימרעד ךיז לאז רעװ —
 לאז׳ם רעװ אטשינ זיא׳ס ראנ .רעװ סײװ׳כ .םײבר ׳םינבר ןופ'.וױרב קעפ ןא

 .סעפוק עצנאג ךיז ןרעגלאװ׳ס .ןרעפטנע
 !הבושת ׳אק ׳שינ טגירק׳מ .ריד וצ ןבײרש םינבר !רשױ רענײש א —

 .םורק ןאטעג קוק א ריא ףיוא טאה םלושמ ׳ר

 .עטנדמל א ןוא ענעדײ־הניחת א םעפע ךאד טזיב .רע5טנע ,אברדא —

 !ןגיוא יד טשינ ןעניד רימ
 .רענעק א ,עראה ענײנק ,זיא רע .רוחב םעד ןטעבעג וטסלאװ ײהעלע —

 תרשמ ןײמ .סאג עקסװאבישזג ףיוא ראטנאק ןיא רימ וצ ןײרא םוק ? עה —
 .גנױ רעבארג א ראנ ,רעגולק א זיא

 ? ןעמוק רע לאז ןעװ —
 .רעטרעװ ײװצ ןיא ןבײרש ײז םאװ ןגאז רימ טםעװ .ןײרא לאפ —

 ןאטעג טאה ריט יד .םיורא קירוצ זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה םלושמ ׳ר
 טלאװעג ,ןעלפאנק יד ףיוא ןאטעג־ײרד א ךיז טאה לטעמורפ־עזיור .פאלק א
 ,לטסנידראפ ײנ א טצנאשעגוצ םיא טאה יז זא ,רוחב םעד ראפ ןאט־םיראב א ךיז
 קעטאילביב ןיא .םיורא ךיוא זיא ןוא ,רעטכאט רעד ףיוא קידנגערפ ןאטעג קוק א
 טרעהעג ךיז טאה לקניװ א ןופ .טײקידנגײװש ענעדאלעגנא ןא ןענאטשטנא זיא
 .לפאטש ןפיוא קור א ןאטעג ךיז טאה לדײא .לזײמ א ןופ יװ ,שינעצארק א
 ־עג םיא ןענײז םעיװ יד ראנ ,קילב םעד ןביוהפיוא טלאװעג טאה לשעה־רזוע

 ריא ףיוא םאװ ,לוטש יד יװ ? ליפעג קידהנושמ א טאהעג טאה רע .רעװש ןעגנאה
 •ןרעקרעביא םײב ךיז ןטלאהעג ןוא םורק ןענאטשעג טלאװ ,ןסעזעג רע זיא

 ןוא טגערפעג לדײא טאה — ? ןראװעג טלמוטעצ יוזא ריא טנעז םאװ —
 .ףיורא־ןטנוא ןופ ןוא פארא־ןביוא ןופ ןטסאמעגפא םיא

 ? ךיא ? טלמוטעצ —
 ? סאװ רעדא ,ריא ןיא טבילראפ ךיז ט׳ריא —

 .טנײמ ריא םאװ טשינ סײװ׳כ ? טבילראפ —

 לאמוצ ט׳יז .קינײװ ץנאג ןאק ןוא לדײמ ךעלכעלפרעביוא ןא זיא יז —
 .ערוטאמ ׳אק ןגארקעג ׳שינ
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 •קנארק ןראװעג זיא יז —

 .ןעמאזקע ןראפ קנארק ןרעװ ןטנעדוטש עטכעלש עלא —

 .םישדח ןײנ .קצאװטא ןיא ןעװעג זיא יז —

 .ערעדנא יד ןוא טםבלעז ךיז פא־טראנ׳מ .ןצנוק יד ןאק ךע —

 טאה םאד .שינעגנילק טעשודעגוצ א טרעהרעד ךיז טאה עלאם רעד ןו§
 ,ןלעטשפיוא טלאװעג ךיז טאה לדײא .ןײנ ןעגנולקעגםיוא רעגײז־לקנעש רעד
 וצ ןראװעג ןםעזעגוצ יװ זיא יז .ןראװעג ןפאלשראפ טאהעג ריא זיא ינק א ראנ

 .לפאטש םעד

 ןײלא ׳טגאזעג יז טאה — רוחב רעטםנרע ןא טנעז ץע טנײמעג באה ךע —
 .טײקטםײרד ריא ןופ טניוטשרעד

 ? ןאטעג ךיא באה םאװ —

 גאט ןענרעל ןעמ זומ ׳רעטלע רעײא ןיא ׳ןרידוטש ןא־טגנאפ׳מ זא —
 .ךעלדײמ ןפיולכאנ טשינ ׳טכאנ ןוא

 ...!ךאנ טשינ םענײק ףיול׳כ —

 .זיוה קיצומש א ןיא ןײרא טשינ ךיז טיצ׳מ —
 .קיצומש טשינ זיא׳ם ? ריא טםײװ ןענאװ ןופ —

 זיא םארבא רעד .יורפ ענעםאלעגםיוא ןא זיא ןיציבר יד .ץלא םײװ ךע —
 ...!רוחב־הבישי א ראפ טפאשלעזעג ענײש א .ןאטאלראש א

 ןופ ןלאפעגםיורא זיא די־בתכ רעד .לקאש א ןאטעג ךיז טאה לשעה־רזוע
 ־פיוא םיא ןאטעג גיוב א ךיז טאה רע .ךיפעט ןפיוא ןטאשעצ ךיז ןוא טנעה ענײז
 ־מורא םיא טאה םאװ ,טײקיטכעממוא יד .ןגיל טזאלעג םיא טאה רע ראנ ׳ןביוהוצ

 .םולח א ןופ םעפע טאהעג ךיז ןיא טאה ׳ןעמונעג

 טלאװ ׳טשינ ןעװ .םעפע ךיז ןיא טאה ריא .ןקידײלאב טשינ ךײא ליװ ךע —
 .טדערעג טשינ ךײא טימ טפיוהרעביא ךע

 .קנאד םענײש א —

 ריא .ןײרא ןגיוא יד ןיא ךײלג רימ טקוק ןוא ליפיוזא טשינ טקנאד —
 ׳שינ ךאנ טנעז ריא .ןגיובעגנײא יוזא טשינ ךיוא טציז .דיםח אזא טשינ טנעז

 !ראי קיצכא ן׳אק טלא

 םעד ףיוא ןאטעג קוק א טאה רע .ןכײלגםיוא טװאורפעג ךיז טאה לשעה־רזוע
 ריא רעביא ןפאלעגכרוד זיא לכײמש א .טנגעגאב ךיז ןבאה ןגיוא ערעײז .לדײמ

 .םינפ ףראש

 ־לזײלק א ןופ — טגאזעג יז טאה — שימעג רענעטלעז א טנעז ריא —
 .ץעגײש א ןוא רוחב

 .קזוח טכאמ ריא —

 .עטלזײרקעג ןוא עצראװש עכלעזא ןענײז ץײװש רעד ןיא ענעי .קזוח ןײק —
 ןוא טנײרפ ןטכע ןא — זיא ,טפראד ריא םאװ ...!רעראנש עטינעג עניוזא

 .ןילפיצםיד ךם א
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 .תמא זיא םאד ,אי —
 רעמ ךס א .ן6לעה ךײא ךע ןאק ,ןרידוטש ךעלקריװ טליװ ריא ביוא —

 .ןהםדה ןו8
 •קעװא טרא8 ריא ,טנײמעג באה׳כ —

 .טשינ לײװרעד .אי טכײליפ —
 לײװ א ךאנ .םנגיוב יד ןביולקנעמאזוצ ןעמונעג ןוא טצעזעגפארא ךיז טאה יז
 ראנ ,לטניב א ןעמונעגנא טאה רע .םיבתב יד וצ ןגיובעגפארא ךיוא ךיז רע טאה
 ־פיוא ןוא טינקעגרעדינא טאה רע .ןטאשעצ ךיז ןוא ןלאפעגסיורא קירוצ זיא סע
 ןוא רעגניפ םלדײא ןא ןםיוטשעגנא ךיז טאה רע .לטעלב ײב לטעלב ןבילקעג
 ןוא טלעטשעגפיוא ךיז עדײב ןבאה דלאב .לגענ עריא ןופ ךאטש א ןעמוקאב
 ןגיובעג ךיז טאה יז .טפירקםונאמ םעד ןגײלבײלג ןפלאהעג םיא טאה לדײא
 ־למיק ןוא בײל טימ ריא ןו8 ןאטעג קעמש א טאה סע ןוא לםקא ןײז רעביא

 .םופרעפ
 .טכאנ עטוג א .טנײה ףיוא גונעג ,ונ —

 .טכאנ עטוג א —
 .עיצקעל עטשרע יד ןבעג ןגראמ ךײא ךע ןאק ,טליװ ריא ביוא —

 .אברדא ? טשינ םאװראפ —
 ...רעײרוקיפע ןײק ראפ טשינ טסאפ׳ם .קידװעמעש יוזא טשינ טײז ןוא —
 ןבאה בוטש רעסיורג רעד ןופ .ףלעװצ ךאנ קיטש א םײהא ןעמוקעג זיא רע
 טרי8עג עדיורב ןוא סעדיפאל ןבאה סאד .םרעטכעלעג ןוא ןעײרשעג טרעהעג ךיז
 רע .םענײק ראפ ןזײװ טלאװעג טשינ ךיז טאה רע ראנ .חוכיװ ןקידנעטש רעײז
 .ערטקעלע יד ןדנוצעגנא טשינ ןוא לביטש ןיא ךיז וצ ןײרא טײהרעליטש זיא

 ןײלא ןבילבעג ןוא לטעב ןפיוא םישובלמ יד ןיא טגײלעגקעװא ךיז טאה רע
 ןראװעג ןריולראפ ,ןקלאב ןפיוא טצײרקעג ךיז ןבאה טכיל ןםאפ .תוכשח םעד טימ
 רע .רעמיוב־טםארפ עםײװ טילבעצ ךיז ןבאה ןביוש יד ףיוא .ןעלקניװ יד ןיא
 ןיוש טאה רע רעבא ,עשראװ ןיא שדוח ןצנאג ןײק ןעװעג טאהעג טשינ ךאנ זיא
 ןעװעג ןא־טנײה ןופ זיא בוטש סהםדה .טליפשראפ ןוא עביל א ןליפש ןביוהעגנא
 ןבײרש טלאזעג טראד ןעמ טאה םטכאנ־וצ־תבש ןקיטנײה .ןסאלשראפ םיא רא8
 ןוא לביטש ןיא רע טנרעל גאט ןבלאה א םאװ ,עלעשיפ רוחב א טימ םיאנה

 ...רעכיב םנדײז םעד רע טריפ ןבלאה ןרעדנא םעד
 ,הםדה ײם ,רע ײס סאװ טימרעד ןטסײרט טװאורפעג ךיז טאה לשעה־רזוע
 רעכעלדנעמוא רעד ןופ ןעגנוגעװאב עלא ןענײז ,םלושמ ׳ר ןוא עלעשיפ ײם
 טימ טעשעג םאװ ,ץלא .טײקכעלטעג רעד ןופ םי םעד ןיא ךעלזעלב ,ץנאטםבוס
 טמיטשאב ,קידנעװטיונ זיא ,טפנוקוצ רעד ןיא ןריםאפ טעװ סאװ ןוא טנײה םיא
 םיא טאה ערעל סאזאניפש רעבא .ךעלרעדנעראפמוא ,ןצעזעג עקיבײא יד טיול
 רעד ןו8 ןעװעג טײװ ךאנ זיא רע ,שינעגנערדאב םעד ןיא ן8לאהעג טשינ
 קיגנעהפאמוא ,טפאשביל רעלעוטקעלעטניא ןא טימ טאג ןבאה וצ ביל הגרדמ
 טשינ טאה רע ןוא ןטקעפא טימ ןעװעג לופ זיא רע .ןפארט עכעלגעט־גאט יד ןו8

 ...ןטײבראפ ײז לאז רע םאװ טימ ןוא ײז טבײרטראפ׳מ יוזא יװ טסואװעג
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 ףביפ יוגיפאןן

1 

 ־נײרא ןוא ׳גנוניואװ סעניג ןיא ׳לביטש ןיא ךיז ײב ןםעזעג זיא לשעה־רזון?
 רעד ףיוא טפיוקעגנײא טאה רע סאװ ׳ךעלכיב־לוש עטצונעגפא יד ןיא טקוקעג
 טאה אד .רעכיב עטלא ןופ רעלדנעה עשידײ יד ײב ׳םאג עקסישזק־אטנעיװש
 ־סור ןופ עיראטסיה רעד ןיא — אד ןוא עיפארגאעג א ןיא קוק א טפאכעג רע
 ןיא — טא ןוא קיטאמארג רעשיםור א ןיא ןרעטעלב ןעמונעג רע טאה טא ;דנאל
 רעדנירג םעד ׳ןיאמלראש ןגעװ טדערעג טראד ךיז טאה סע .עטכישעג־טלעװ א
 טרעדלישעג טאה רעםאפראפ רעד .עירעפמיא רעשימיור רעקילײה רעד ןופ
 .ראטאמראפער א ׳ךריק רעד ןופ רעקידײטראפ א ׳ןאמ ןםיורג א יװ ןעניאמלראש

 .פאק ןטימ ןאטעג לקאש א טאה לשעה־רזוע

 ןימ רעד ...םיא ןעמ טביול רעמ ץלא ׳חצור רעד רעסערג םאװ ׳אי ׳ונ —
 ...רעדרעמ םעד ביל טאה שטנעמ

 ןאטנײרא ןצנאגניא ךיז ןוא תובשחמ יד ןגאיקעװא טװאורפעג טאה רע
 טכא ףיוא ןעמאזקע ןבעגפא ליװ רע ביוא זא ׳טםואװעג טאה רע .ןענעײל ןיא
 ־רעל ראנ ׳ןעלבירג טשינ ךיז רע ראט ׳טעטיםרעוױנוא ןיא ןטערטנײרא ןוא ןםאלק
 ־פא טנאקעג טשינ טאה רע רעבא .טגאזעג טאה לדײא יװ ׳טכאנ־ןוא־גאט ןענ
 ׳ןטכעש ןײא ןיא טלאה׳מ ?טלעװ א ראפ םאד זיא םאװ .תובשחמ יד ןבײרט
 רע ןוא ׳ונ .עביל ׳טײהײרפ ׳טײקיטכערעג ןגעװ טדער׳מ ןוא ׳ןקינײפ ׳ןביור
 ׳ךעלכיב־רעדניק טלענק ןוא טציז רע ? ףיוא רע טוט סאװ ׳לשעה־רזוע ׳ןײלא
 םאד זיא .םאלפיד לקיטש א ןעמוקאב ׳םורא ראי ןעצ ןיא ׳לאמא רע טעװ רשפא
 זיא זדמערפ רעד ןיא ןרעגלאװ וצ ךיז טניול םעד בילוצ ?תילכת רעד ןיוש
 ־פארא זיא רע ׳אי ? תומולח עשלגנײ ענײז ןופ ןראװעג זיא׳ס םאװ ׳ץלא םאד
 טאטש רעםיורג רעד ןיא ׳ךיג יוזא ׳ןיוש זיא רע .הגרדמ רעד ןופ ןלאפעג

 ...תוגשה ךעלעציפ טימ עלעשטנעמ ןײלק א ןראװעג

 .רעטסנעפ ןופ ■ןקוקםיורא ןעמונעג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טאה לשעה־רזוע
 רעד רעבא ׳ריפ בלאה ןזיװעג טאה ענעשעק־לטםעװ ןיא רעגײז רענלעקינ רעד
 רעטסנעפ םאד ןיהואװ ׳ףיוה ןיא .ןלאפוצ ןעמונעג ןיוש טאה טכאנראפ־רעטניװ
 ןופ ןלאפעג זיא ײנש רערעטיש א .ליטש־ביוט ןעװעג זיא ׳ןעגנאגעגםיורא זיא
 עמורק יד רעביא טרעיוהעג טאה םאװ ׳למיה טארדראװק ןטנקלאװעגנא־ךעלבלעג
 יד ןגעקא .ארק א ןענאטשעג זיא ןאה־רעטעװ א ןופ ץיפש םעד ףיוא .רעכעד

 ־ראפ א טאה יז .יולב ןגאלשעגפא טײקצראװש ריא ךיז טאה םיחטש עסײװ
 טלאװ יז יװ ׳םנעמיוק עלא רעביא ׳קעװא טײװ ץעגרע טקוקעג עטרעוױלג
 טאה ׳עניר רעד ןבענ ׳ךאד גערב ןפיוא .ענעליוהראפ ןעמעלא ןופ ןכאז ןעזעג
 ןײרא זיא םעצײלפ יד ףיוא קאז א טימ עיוג א .ץאק א טנאפשעג קיטכעדאב
 ןיא ןעלבארג ןעמונעג ןקאה א טימ ןוא ןטםאק־טםימ םוצ ןעגנאגעגוצ ׳רעיוט ןכרוד
 .קאז ןיא טגײלעגנײרא ןוא םעטאמש עכעלטע ןגיוצעגסיורא טאה יז .לאפפא
 ןפמורשעגנײא־קידרע ןא ןקאטש עטשרעביוא יד וצ ןביוהעגפיוא יז טאה ךאנרעד
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 • םיטש רעשידאלעמ א טימ ןעגנוזעצ ךיז ןוא לזענ ןסירראפ־טיור א טימ םינפ
 ־ײב ,רענײב ׳ךיא ףיוק םעטאמש ׳ךיא ףיוק רענײב ׳עיופוק ישטשאק —

 ...!רענ
 רעטלאק רעד ןיא ןרעטש ןעמעראװ םעד טראפשעגנא טאה לשעה־רזוע
 ׳םקא רעד ןוא ,טכארטעג רע טאה ,עסקיש עגגױ א ןעװעג לאמא זיא יז .ביוש
 ןעגנורפשעגמורא זיא ןוא לבלעק א ןעװעג זיא ,ןפיוק יז ליװ רענײב ענײז םאװ
 עיפאזאליפ םוש ןײק .טסימ ןיא ץלא טלדנאװראפ רוטאנ יד .עקנאל רעד ףיוא

 .ן&לעה טשינ אד ןאק
 יװ רעמ .סעיװ יד ןםאלשעגוצ ןוא לטעב ןפיוא ןגיוצעגםיוא ךיז טאה רע
 רע טאה ,ןםײבנא ףיוא ןסעגעג טנײה טאה רע םאװ ,זעק לקיטש א ןוא למעז ײװצ
 ןיא ןםעוצפא ןשארג ראפ יד טאהעג ךאנ טאה רע .ליומ ןיא טאהעג טשינ ךאנ
 .סאג ןיא ןײגוצפארא ןעװעג ליופ זיא רע ראנ ,טיורב טימ ץירג א ךיקראג רעד
 טעװ ןעמ ןוא ןבראטש טעװ יז .טרעלקעג רע טאה ,טלא ןרעװ ךיוא טעװ הםדה
 זיא םאװ וצ ,טנײה .םלוע־תיב םוצ ,םאג עשנעג רעד ףיוא היװל א ןיא ןריפ יז
 םאװ םיא םאד טדאש סאװ ?ריא ךאנ ןעקנעב רע לאז סאװראפ יעביל יד
 ־סיוא זומ רע .ןרא טשינראג םיא ףראד׳ם ,ןײנ ? ןעלעשיפ טימ הלכ א טרעװ יז
 ־םיוא ךיז זומ רע .םיגאי יד ןבאה םע םאװ ,טײקיטליגכײלג יד ךיז ןיא ןטעברא

 .אנאװרינ רעד ןיא טײהרעקידעבעל ןטערטוצנײרא ןענרעל
 ,ןיורב ןראװעג ןגיוא יד ראפ זיא רעיר§ .ןעלמירדנײא ןעמונעג טאה רע
 ,ךעלעמילב ןלײשםיוא ןעמונעג ךיז ןבאה טײקיולב רעד ןיא ,יולב — רעטעפש
 א .עטעלאיװ ,עטיור ,ענירג ,עלעג ,ןעגנילרעטעמש ,ךעלרעטעלב ,ךעלעגנעטש
 .ןבראפ יד ןטײב ןײא ןיא ןטלאהעג ,ןטאשעג ךיז טאה קירעשײה רעקידרעײפ
 ,לוק א ןא טדערעג ,טעראפעג ךיז ,טגעװאב ךיז ןבאה ןטלאטשעג עקידגטאש
 .לאפשערעט־ןײלק ןסקאװעגםיוא זיא לאמא טימ .טפאה א ןא ,ןושל קיזײרג א ןיא
 ןרעטניה טציז רע .גאטימכאנ־רעמוז א זיא םע זא ,טמולחעג םיא ךיז טאה םע
 ןטימ ןופ זא ,רע טעז גנילצולפ .ךוב א טנעײל ןוא ,לגרעב קיזארג א ףיוא ,לטעטש
 רעװעשראװ א ןעיצ ןא ךיז טביוה ,שרדמ־תיב ןופ טײװ טשינ ,לסעג־לוש םעד
 ־ײבראפ תונחמ ,רעטםנעפ־יוש ,ןליבאמאטיוא ,םעקשארד ,ןעײװמארט טימ ,סאג
 ףור א רע טאה — !לאפשערעט־ןײלק ןבעג ךאד זיא עשראװ ,ראנ עז .רעײג
 קעװא טפראדאב ךיא באה םאװ וצ ,יוזא ביוא .טאטש ןײא ךאד זיא םע — .ןאטעג
 טכאגײב ןוא עשראװ ןיא ןײז גאט ןצנאג א ךאד ןאק ךיא יםײה רעד ןופ

 ..,!רימ ךיז טמולח׳ס .ןײז ךעלגעמ טשינ ןאק׳ם ,ןײנ ..,!ןפאלש ןעמוקמידדא
 זיא׳ס .ריט רעקידנסיורד רעד ןיא ןעגנילק א טרע,דרעד רע טאה םיצולפ
 א — גנולק א ןעמונראפ רעדיװ רע טאה רעטעפש לםיבא ראנ .ןראװעג ליטש
 לאמא טימ .טרעהעג טשינראג רעמ רע טאה לײװ א .ןשיגאז־גיז א ,ןצרוק
 ־רעד ןוא ןגיוא יד טנפעעג טאה רע .ריט־ןביוש רעד ןיא טפאלקעגנא ןעמ טאה
 .לקנוט ןעװעג ןיוש זיא לביטש ןיא .ןטעולים ײװצ ןביוש־ךלימ יד ךרוד ןעז
 זא ,טםואװעג טאה רע .ןרעיוא יד טציפשעגנא ןוא טצעזעגפיוא ךיז טאה רע
 רע .םאװ ןםעגראפ טאה רע ראנ ,ןא טפאלק ץעמע ןעװ ןגאז סעפע ףראד׳מ

 :ןאטעג ףור א טאה
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 !אד ןיב׳ב —

 .פאק םעד טקעטשעגנײרא טאה עניג ןוא טנפעעג ךיז טאה ריט יד
 ן ןעמוקנײרא יז ןאק .ךײא ףיוא ךיז טגערפ ןײלײרפ א םעפע —

 .אי ז רימ וצ —

 א ןיא ׳הםדה ןײרא זיא םע ןוא קירוצ ףיוא טקורעגפא ךיז טאה עניג
 ךיש ןיא ןוא טערעב םענעטעמאם א ןיא ,ךעל&ײלש טימ טלפענקראפ לטעקאשז
 יד ףיוא ןעגנעה ןבילבעג ריא ןענײז ךעלעײנש ענלצנײא .ןקאז־רעביוא טימ
 עטיור טימ לכיב ןיד א ןוא שאט ןצראװש א ךיז טימ ןגארטעג טאה יז .ןעלםקא
 טכאמעג ןוא פאק ןטימ ןאטעג לקאש א ׳טקוקעגמוא ךיז טאה יז .ךעלעװעט
 שינעלקנעװק א ךאנ טאה עניג .ץכעלײװרעטניה ףיוא ןטערטוצפא יװ גנוגעװאב א

 .ריט יד טכאמראפ

 .שיליופ ףיוא טגערפעג הםדה טאה — ? טשינ ךימ טנעקרעד ןאפ רעד —
 .אי ׳אי —

 .הםדה ןיב ךיא —
 .הםדה ,אי —

 ? טקעװעגפיוא ךײא באה׳כ ז ןפאלשעג טנעז ריא —
 !טםאג א ראפ םאװ .ץינ —

 ,רעםאלב א ,רעטרעביושעצ א ןײטש ןבילבעג ןוא רעגעלעג ןו§ פארא זיא רע
 ?ןאטעג גאז א טאה רע .םיפ עקידנעלכיורטש טימ

 !עז ךיא ןעמעװ ,למיה ןיא טאג —
 .קנארק טנעז ריא ,טנײמעג באה׳כ ז ןעמוקעג טשינ ריא טנעז םאװראפ —

 .ןצעז ינאפ יד ךיז לאז .קנארק טשינ ,ןײנ —
 ־עג ןלאפראפ זיא ןאפ רעד ןוא עיצקעל א ןבאה טלאזעג ןבאה רימ —

 .םערדא םעד ןבעגעג רימ טאה םארבא רעטעפ רעד .ןראװ
 !ןעקנאד וצ ינאפ יד יװ טשינ םײװ׳כ —

 .טקידײלאב ךיז טאה ריא ,טנײמעג באה׳כ —
 ? םאװראפ ? ינאפ רעד ףיוא ? טקידײלאב —

 .טרינאפעלעט טשינ וליפא טאה ריא —

 ןאטעג גאז א רע טאה — ינאפ רעד וצ ןעמוק וצ ןטאבראפ רימ טאה׳מ —
 .ןײלא ךיז ראפ טכירעגמוא

 ? ןטאבראפ טאה רעװ —

 ...הלב א טרעװ ינאפ יד זא ,טגאזעג ט׳רע .טאקשומ ןאפ רעד .עדײז רעד —
 .תמא טשינ זיא׳ם ,ךא —

 יז .לשיט ןו6 טײז רעד ײב ,לוטש גערב א ףיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה יז
 .ןאטעגנא קירוצ דלאב יז ןוא עקשטנעה א ןאטעגםיוא טאה

 .ךײלג ײג׳כ ? טײצ ןײק טשינ ריא טאה רש§א —
 .טײצ גונעג באה׳כ —

 םעדעי באה׳כ .טנײר6 א ריא טנעז עיצקעל רעד רעםיוא ,טנײמעג באה׳כ —
 םארבא רעטעפ רעד .ןעגנולקעגנא טשינ טאה ריא יצ טםניד יד טגערפעג לאמ

 .ךײא ףיוא טגער8עג ךיוא ךיז טאה
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 ־רעביא יװ ׳ןאטעג גערפ א רע טאה — ן לכיב א רא5 סאד זיא םאװ —
 .רעטרעװ עריא ןםײרוצ

 .עיראטקיװ .ןסמאה טונק ןופ ? סאד —

 1 ןאמאר א —
 .אי —

 ? רעסאװ זאלג א ? םעפע ינאפ יד ליװ רשפא —

 .ןײלא ׳ךיא עז ,טנרעל ריא .טשינראג ,ןײנ —

 יד .ןטלאהסיוא טשינ ץלא סאד לע׳כ ארומ באה׳כ ? ןאט ךיא לאז סאװ —
 .טלא־וצ ןיב׳כ .ךעלכיב יד .סנעמאזקע

 .ןכײרגרעד םעפע ךאד טזומ ריא —
 .ךיוא ןרינגיזער ןאק׳מ ז סאװ וצ —

 .שילאכנאלעמ טמיטשעג ךיוא ןײלא ןיב ךיא .טםימיםעפ אזא זיא ןאפ רעד —
 .ישעמאמ יד וליפא ׳אפאפ ,ישעדײז רעד ־ רימ ןגעג ןענײז עלא

 ?ײז ןליװ םאװ —

 .רוטאנ ןײמ ןגעג זיא׳ם .טשינ ןאק ךיא .ןײלא טײטשראפ ריא —

 ןגיװשטנא זיא יז ראנ ,ןגאז וצ םעפע ךאנ גנוגעװאב א טכאמעג טאה יז
 ריא זיא רע .רעטםגעפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה יז .ןראװעג
 .יולב קידתושמשה־ןיב ןרעװ ןביוהעגנא ןיוש טאה ןםיורד רעד .ןעגנאגעגכאנ
 רעטםנעפ ןיא .רעשינומדק א ,רעטכארטראפ א ,ךעלעמאפ ןלאפעג זיא ײנש רעד
 .ןעיורטש עקיטכיל ײז ןופ ןגיוצעג ךיז ןבאה׳ס .ןפמאל ןדנוצעגנא ךיז ןבאה
 ,ןעמושז טעשודעגוצ א ןגארטרעד ךיז טאה ,ןרעיומ טײז רענעי ןופ ,טײװ ץעגרע
 א ןו6 ןכראש םעד ןיא ײם ,טניװ א ןופ ןזאלב םעד ןיא ײם טנאמרעד טאה סאװ
 ־ןגיוא יד ןםאלשעגוצ ןוא םעטא םעד ןטלאהעגנײא טאה לשעה־רזוע .דלאװ
 ןטײצ יד ןיא יװ ,ןלעטשפא ךיז לאז ןוז יד ,גנאלראפ א טאהעג טאה רע .ךעלדעל
 ןבײלב יוזא אד לאז רע ןוא ןרעמעד קיבײא לאז תושמשה־ןיב רעד ,עשוהי ןו§

 ...טײקכעלדנעמוא רעד ןיא זיב ,ריא ןבענ ןײטש

 םאד .טנגעגאב ךיז ןבאה ןקילב ערעײז ןוא ןאטעג קוק א ריא ףיוא טאה רע
 טאה ראה ענעדלאג יד ןיא .םנטאש ןיא טליהעגנײא ןעװעג זיאי למינפ עלאמש
 ־כרוד ךיז טאה םאװ ,ןײש עקידהעיקש עטײװ א יװ ,םניוזא םעפע טלגיפשעג ךיז
 עקידנטאש יד ןו6 טקוקעגרעפא ןבאה ןגיוא יד .טונימ רעטצעל רעד ןיא ןםירעג
 ,טכודעג ךיז טאה ןעלשעה־רזוע .עקידתודום־שיטכאנ ,עטנפעעצ־טײרב ןצענ
 ־רעירפ א ןיא רעדא ,םולח ןיא ,טבעלעגרעביא לאמא ץלא סאד ןיוש טאה רע זא
 ,תױרחא רענעגײא ףיוא יװ ,טקערטשעגסיוא ךיז טאה טנאה יד ,לוגלג ןקיד

 ־ןאטעג למרומ א טאה רע .קנעלעג םוצ טנעאנ ,לברא ריא ןעמונעגנא ןוא
 .קראטש רעײז .ינאפ רעד ךאנ טקנעבעג באה׳כ —

 א טאה יז .ןםירעגםיורא טשינ ךיז טאה יז ראנ ,ןאטעג לפאצ א טאה יז
 .ןעגנולשעגפארא סעפע טלאװ יז יװ ,זדלאה ןטימ ןאטעג געװאכ

 ...!טײצ עצנאג יד — .טרע6טנעעג יז טאה — ךיוא ךיא —
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 ־קעװא טאהעג ןיוש זיא הסדה .טנװא ןיא ךעלטעפש ןעװעג ןיוש זיא׳ס
 ןגעלעג זיא רע .פמאל ןײק ןדגוצעגנא טשינ טאה לשעה־רזוע ראנ .ןעגגאגעג
 ,ךיז ראפ טקוקעג ןגיוא עטנפעעצ־טײרב טימ ןוא טעב ןפיוא םישובלמ יד ןיא
 ןופ ןראװעג ןסירעגכרוד לאמ וצ לאמ ןופ זיא סאװ ,שינרעטסניפ רעד ןיא
 ןראװעג ןעגנולשעגנײא ןוא טיפוס םעד טצײרקעגכרוד ןבאה סאװ ,טכיל ןסאפ
 עכעלטע טימ טשרע ךאד טאה רע .קיאור ןײז טלאװעג טאה רע .ןעלקגיװ יד ןיא
 ־נײרא ןוא ןרעגאב עשמילבה־לבה עלא ןופ ןעײרפאב וצ ךיז טסאפעגפא רעירפ העש
 ,ןפראװעג ךיז ,טלפאצעג טאה םיא ןיא סעפע רעבא .אנאװרינ רעד ןיא ןטערטוצ
 רימ ךיז טמולח ? ךעלגעמ סאד זיא .טײקפאלש־ץיה א ןיא יװ ,ךיג־ךיג טדערעג
 טכוד׳ס זא ,ןגאז וליפא רימאל ... ? טגאזעג תמא ןא ףיוא סאד יז טאה ? טשינ
 טשינ ,יעלקרעב טיול ,ךאד זיא טײקכעלקריװ עצנאג יד ? סאװ זיא ,וג ,רימ ךיז
 ענעי אטשינ ךיוא זיא ןטנאק טיול וליפא ...טאג ןיא ןעעדיא ,םולח א יװ רעמ
 ־רעטנוא טשינ ,ךיז־ןיא־ןכאז ןענײז הסדה ןוא ךיא .ןעמענאב רימ סאװ ,טעטילאער
 ,םע טסײה ,ןענײז רימ .תובים ןײק ,לאצ ןײק ,םאמ ןײק ,טײצ ןײק ןפראװעג
 ןבאה רימ ןוא ןשטנעמ ײװצ ןענײז רימ :ןטײקשיראנ ערעםאװ ,ךא ...רעטסײג
 ,ןײנ ...רימ טימ ןבאה הנותח טעװ יז .ןעלעשיפ םעד טשינ ליװ יז .ביל ךיז
 לאז רע ןדײס .ןזאלרעד טשינ טעװ עדײז רעד וץיז ךעלגעמ טשיג ןאק םאד
 אד יז טעװ ןגראמ ...טיוט סמענײק ףיוא ןטעב טשינ ראט׳מ ,עפ .ןבראטש
 רשפא ? ןבאה הטרח יז טעװ רשפא ? ןעמוק טשינ יז טעװ רשפא ןוא .ןײז רעדיװ
 יז ןאק רעטרעװ יד ןוא שוק רעד רעבא ?טונימ רעד ןיא ,הטרח ןיוש יז טאה
 לײט א ןענײז ײז .טײהנעגנאגראפ רעד וצ ןיוש ןרעהעג ײז .ןעמענקירוצ טשינ

 ...םאמסאק ןופ עטכישעג רעד ןיא
 ןיא טפאלקעגנא טאה ץעמע .טלעטשעגפא קנאדעג םלשעה־רזוע ךיז טאה אד
 דלאב .לוק ןײק סיורא טשינ זיא׳ס ראנ ,ןרעפטנע טלאװעג טאה רע .ריט רעד
 טאה רע .פאק םעד טקעטשעגנײרא טאה עניג ןוא טכאמעגפיוא ךיז ריט יד טאה
 רוזירפ עכיוה יד ,ראדיראק ןופ ןלאפעגנײרא זיא םאװ ,ץיש רעד ןגעקא ןעזרעד

 ,גנירעיוא עגנאל יד ןוא ,ןעמאק טימ טקעטשאב ,ןקאל עדמערפ טימ טגײלאב
 .ןרילאק טימ ןםאשעג ןבאה ערעײז ןטנעמיד יד םאװ

 ? טפאלש ריא ו לשעה־רזוע —
 .ןײנ ,ןײנ ?אה —

 סעפע ריא טציז םאװ ? טשינ ריא טרעפטנע עשז־םאװ ? רימ זיא ײװ —
 .ןרעטש ײרד ןיוש ןעײטש׳ס .טכיל א ןדניצנא ןיוש געמ׳מ ? רעטסגיפ רעד ןיא

 .רעטריװראפ א טגערפעג רע טאה — ? תבש ןעד זיא׳ס —
 ,לדײמ א ךײא וצ טמוק׳ם זא .ץיװ ׳אק טשינ טײטשראפ רע ,ראנ ץטעז —
 ךיא ןאק ,טםעומשעגקירוצ ,שטאכ ?טרעמכאיעצ יוזא ןײז ןיוש ןעמ ףראד

 ? ןדניצנא ךיא געמ :טלעװ יד יװ ןײש זיא יז :ןײטשראפ ךײא
 .יאדװא ,אי —

 סאד .טצעזעגפיוא ךיז טאה רע ןוא ערטקעלע יד טײרדעגפיוא טאה יז
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 עניג •ןגיוא יד ןבײר ןעמוגעג טאה רע ןוא טדנעלבראפ לײװ א םיא טאה טכיל
 .טנאװ רעד ןא טנעלעגנא־בלאה ןײטש ןבילבעג זיא

 ? טםא§ ריא רעדא ,טםע ריא ׳לגנײ רעײט ןײמ ׳רימ טגאז —
 •ךיא םע יאדװא ? ןײא םעפע ךײא טלא§ םאװ —

 ־ןגראמ ןו6 .גאטימ רימ ײב ןםע טלאז ריא ׳ליװ ךיא ? ריא טםע ואװ —
 ? רעײא ׳זעק ,רעטופ טימ למעז ?טציא םעפע ריא טליװ רשפא .ןא

 .טאז ןיב׳כ .קנאד םענײש א —
 .ןהעש עגגאל בוטש ןיא ןיוש טציז ריא ? טאז יוזא ריא טנעז םאװ ןו§ —
 ךײא טשלח ,םעטיפאק טימ םקא ןא ןםײבנא ףיוא ןםעגעג וליפא טאה ריא ביוא
 .םיקםע עדמער3 ןיא ךיז שימ׳כ םאװ לחומ רימ טײז .ץראה םאד ךיוא ןיוש

 .עמאמ רעײא ןײז טנאקעג ׳שינ רעיש ךאד טלאװ ךיא
 !קירעגנוה טשינ ןיב׳כ .תמאב .הלילח —

 טשינ וליוא ךאנ ךאד טנעז ריא .רימ וצ ןײרא טמוק .ףיוא טײטש —
 רענײק ןוא קעװא עלא ןענײז ןראטאקאלבום ענײמ .בוטש־םע ןײמ ןיא ןעװעג
 ןופ ןפיולטנא רעבא ,לדײמ גגױ ׳אק ׳שינ עקאט ןיב׳כ .ןרעטש טשינ ךײא טעװ

 י טשינ ךיוא ןעמ ףראד רימ
 זיא ןוא ,לטיה םאד ,רענלאק םעד טכאמעג־ךײלג ,ןענאטשעגפיוא זיא רע
 ־טנאה םײב ןעמונעגנא םיא טאה יז .טירט עקידלקאװ טימ ןעגנאגעגכאנ ריא
 ־עג ךיז טאה בוטש־םע יד .ראדיראק ןגנאל ןכרוד טריפעג םיא ןוא קנעלעג
 עבארג טימ שיט רעםיורג א ,םנעדערק א ןענאטשעג אד זיא׳ם .םטכער ןענופ
 ןצעזוצ ךיז ןעלשעה־רזוע ןםײהעג טאה עגיג .ןלוטש טימ טלגנירעגמורא ׳םיפ
 ץאט א טימ טרעקעגמוא דלאב ךיז טאה יז .קעװא ץעגרע יז זיא ןײלא ןוא

 ןןאטעג גאז א טאה יז .רעקיל לשעלפ א ןוא ךעלכיק־רעײא
 ןסע טליװ ריא ביוא .סעפע טמענ ,ךײא טשאװ ריא רעדײא ,לײװרעד —
 ט§דאד רעקיל ןרא5 .תקידצ אזא טשינ ןיב׳כ .׳שינ ךיוא ךימ טרא ,ןשאװעגמוא
 .ביל ןבאה ,רעבײװ ,רימ יװ ,ךאװש ןוא סיז זיא רע .ןבאה ארומ ׳אק טשינ ריא
 ןםאגעגנא םיא טאה עניג ןוא לכיק א ןעמונעג ,טקנאדאב טאה לשעה־רזוע
 טכאמעג טלאװ רע יװ ,ןאטעג למרומ א טאה רע .הקשמ עטיור א לזעלג א ןיא
 ־ראפ ןוא קנורט א ןאטעג טאה רע .םײחל ןגאז וצ טײרגעג ךיז רעדא ,הכרב א
 א ,ךלימ רעטקאהעג טימ גנירעה טכארבעג ןוא םיורא רעדיװ זיא עניג .ןםיב

 •.טגאזעג טאה יז .ךעלעמעז־ןאמ■ עלעשײק א ,רעטופ לצעט
 ט׳ריא .ןלײצרעד טשינ םענײק ל׳כיא .םכידי־ואש ןא ןסע טגאק ריא—

 ...!תורבע ערעסערג ןאט םעשישטרעמ

 ןעמונעג טאה יז .למעז לקיטש א ןכארבעגפא ןוא טלקנעװקעג ךיז טאה רע
 טאה םאװ ,רעגײז דעשידאמ־טלא ןא .רעטופ טרימשעגנא םיא רא§ ןוא רעםעמ א
 ,ןכראש ןעמונעג טאה ,םעגאװ עטעדליגאב ןוא ךעלטײק עגנאל טימ ,ןעגנאהעג אד
 ןפיוא ןאטעג קוק א טאה עגיג .טכא ןעגנולקעגסיוא קירעזײה ןוא ,ןקערק ךיז

 .טאלברע§יצ
 ךיז טאה רימ ןוא — .טגערפעג יז טאה — ? רעגײזא טכא טשרע׳ם —
 ןפעלש ןהעש יד ןוא ןײלא ענײא יוזא אד ץיז׳כ .טעפש ןיוש זיא׳ס זא ,טכודעג
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 ־עג טלאװ׳כ ?ןעװעג ךײא ײב זיא סאװ ,לדײמ םאד זיא רעװ ,אפארפא .ךיז
 .רעטבאט םטאקשומ עינױנ זיא׳ס זא ,ןריואװש

 .יז ׳אי —
 .ןפארטעג טשינ לאמנײק יז באה׳כ ראנ ׳ריא ןגעװ טרעהעג ךם א באה׳כ —
 .קראטש ראג רעבא .ריא ןיא טבילראפ זיא ׳רעטעפ רעד ׳םארבא ־ םיוא ךײא טלאמ

 .זדלאה ןיא ןקעטש ןבילבעג ןםיב רעד זיא ןעלשעה־רזוע
 ...!ןײז טשינ ןאק׳ם ? םארבא —

 ׳זיא׳ם .ךעלגעמ זיא ץלא זא ׳ןםיװרעד ךיז ריא טעװ ׳ןבעל ט׳ריא זא —
 !■דמהב עטלא אזא זוצרעד ריא טגאז םאװ .טםײװ׳מ ראנ ׳דום א ׳ךײא טלאמ

 .בײװ א ךאד טאה רע —
 טשינ זיא םאד .עלאר ׳אק ׳שינ טליפש בײװ א םיא ײב ? סאװ זיא ׳ונ —
 טשינ רע ןאק ׳ךיז טײטשראפ ׳ןבאה הנותח .ןאקלואװ א ראנ ,ליבםנאמ ׳אק
 ןו1 טשינ טםײװ עביל יד רעבא .ענעדײ ןײז ןטג וליפא לאז רע ,ריא טימ
 .וצ טשינ טזאל רע ראנ ,םיכודיש ריא טדער׳מ :ראפ ךײא טלעטש .ןעמיוצ ץיק

 ? סאװראפ —
 ,ךײא טימ ןרבח ךיז לאז יז ,טזאל רע םאװראפ .קיטכיזרעפעפ זיא רע —

 ? םערדא רעײא טסואוועג יז טאח ןענאװ ןופ .טשינ ךיא ײטשראפ
 .טגאזעג ריא טאה םארבא ? אה —

 טשרעהאב טאה רע .תונובשח ענײז ךיז טאה רע !םארבא ץלא !ריא טעז —
 ײז טאה רע .םיא ןא טשינ ךיז טריר׳מ .לדײמ׳ס ,ןעכאד ,ןעינױנ בוטש עצנאג יד

 .טריזיטאנפיה יװ ןעמעלא
 .סאװ ןסעגראפ טאה רע ראנ ,ןגאז וצ סעפע ןביוהעגנא טאה לשעה־רזוע
 ןוױוא־לפאק םעד ,פמאל םעד ,ןעניג :טלפאט ןעזרעד ץלא לאמאטימ טאה רע
 לקיטש א ןעמעננא טװאורפעג טאה רע .רעגײז םעד ,סמיזעג ןטדליגאב ןטימ
 ־רא§ יװ טאה םיא רעטנוא לוטש יד .טײקידײל טרירעגנא טאה רע ראנ ,למעז

 .ןדאב םעד ןריול
 טגאזעג־בלאה עניג טאה — ריא ײב עיצקעל א ןעמונעג ,ךיז טבוד ,ט׳ריא —

 .טגערפעג־בלאה
 .עיצקעל א ׳אי —

 ןאק ׳ןײרא בוטש ןיא ןעינױנ וצ ןײג וצ םעװקאבמוא ךײא זיא׳ם ביוא —
 זיא סנטשרע וריא ןיא טשינ ראנ ךיז טבילראפ רעבא .ןענרעל אד ךײא יז
 ןיא םישדח ןײנ ןגעלעגפא ,טכאדעג טנײה טשינ ,זיא יז .עקנארק־ןעגנול א יז
 ,טםעומשעגקירוצ שטאכ ,ןײז םרוד םארבא ךײא טעװ ,םנטײװצ ;עיראטאנאס א
 .ןעגנונעכערםיוא ענעגושמ ענײז ךיז טאה רע .םאד ליװ רע זא ,ךעלגעמ זיא
 סעפע טימ ,הלילח ,׳שינ ךיא דער ץלא םאד .ןלעפעג קראטש םיא טנעז ריא
 .קיטעמוא רימ זיא׳ס לײװ ,יוזא םתס ראנ — ? ןא ךימ טײג םאװ — הנװכ א

 .ןבראטש ךיז טליװ׳ס זא ,טײװ יוזא .לגנײ ןײמ ,קיטעמוא קידארומ

 .יור§ עגנױ א ךאנ טנעז ריא .הלילח —
 ןדער ןשטנעמ סאװ טשינ םײװ׳כ .גולק יוזא טשינ ןוא גנױ יוזא טשינ —
 .ןעמארבא ןו§ ךופיה עמאס רעד ןיב ךיא ראנ — !טשינ םטוג ׳אק — רימ ןגעװ
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 מיא זיולב ןבאה ביל ןאק ךיא ןוא ,עיוג עטלא ןא ולי§א ,ןדעי ןבאה ביל ןאק רע
 ־עג׳ם ןעװעג ךיא טלאװ ,טנעה עטוג ןיא ןלאפעגנײרא טלאװ׳כ ןעװ .שטנעמ

 .ןגראזראפ טלאװעג ךימ טאה םולשה הילע רעטומ ןײמ רעבא •בײװ עטסײרט
 .רעטכאט םניבר רענװערדאלאיב םעד ןיב ךיא ־טרעהעג אמתםמ ט׳ריא

 .םײװ׳כ ,אי —

 טלאװ ׳קלח־טנזיוט א ןלײצרעד ןלעװ ךײא לאז׳כ .השעמ עגנאל א׳ס —
 ךיא לאז םאװ וצ ראנ .טכענ ןביז ןוא געט ןביז ןציז ט§ראדעג ךײא טימ ךיא
 רעגנױ א ךאנ טנעז ריא זםעידעגארט ענײמ טימ פאק א ןעײרדראפ ךײא
 ףלע ,ןאביקע םעד ,םענײמ ןאמ םעד טימ טרעטאמעגפא ךימ באה׳כ .רוחב
 רא9 ןפארטש טשינ ךימ לאז טאג .טאהעג ביל טשינ לאמנײק םיא באה׳כ .ראי
 רעװאנאי ץרעה טימ .ןא ביוהנא ןופ דלאב טאהעג טנײפ םיא באה׳כ :דײר יד
 ןעװעג זיא ,רעװאנאי לארשי ׳ר ,רעטאפ ןײז .ןא זײװדניק ןופ ךימ ךיא ןאק
 לאז׳כ זץלא סאד ךיא גאז סאװ ןגעקא .שרדמ־תיב םנטאט ןיא הבישי־שאר
 .םיא טימ ןענעקאב ךיז טלאז ריא ,ליװ׳כ ,אי .לכיטנרעטש זײב א ןופ ןםיװ יוזא
 וצ סעפע טאה ריא ,רימ טגאז .ןדמל א ןוא רעטנרעלעג רעםיורג א זיא רע

 ז טכאנײב טנײה ןאט
 .טשינראג ,ןײנ —

 ןגעװ טלײצרעד םיא באה׳כ ז םיא וצ ןײגרעבירא ריא טליװ רשפא —
 ןענאק ,טליװ ריא ביוא .ןענעקאב וצ ךײא טימ ךיז קירעגײנ זיא רע ןוא ךײא
 ךיז ט׳ריא ?ךײא םע טדאש סאװ .ןטילש א ןעמענ ל׳כיא .ןראפוצ עדײב רימ
 ,ןכאל רימ סיוא טגעמ ריא, .רעכעלײרפ ןײז טעװ רימ ןוא ןראפכרוד לםיבא
 ־עצ יוזא ןיוש ןיב ןײלא ךיא .םיא ןגעװ גנונײמ רעײא ןרעה ךיוא ליװ׳כ ראנ
 ?דנאטשוצ אזא ןלאמסיוא ךײא טנאק ריא .טשינראג רעמ םײװ׳כ זא ,טשימ
 זיא רע .טנװא רעד ןא טשרע ךיז טביוה ןטראד .פא טסע .טשינ ךײא טלײא

 ...םידיםח עטעפש יד ןופ

 .ןרערט טימ ןראװעג לופ ריא ןענײז ןגיוא יד .ךאל א ןאטעג טאה עניג ןוא
 טרעהעג טאה לשעה־רזוע .םיורא זיא ןוא טלעטשעגפיוא קיטסאה ךיז טאה יז

 .זאנ יד טצײנש ןוא טעפילכ יז יװ בוטש רעטײװצ רעד ןופ

3 

 ףיוה ןגנאל א ןיא ,םאג עניאנג רעד ףיוא טניואװעג טאה רעװאנאי ץרעה
 ןעװעג זיא פערט יד ףיוא .רעםעפ טימ טלעטשאב ןוא ןרעיומ עדנילב טימ
 הריד יד .עלעבעװש א ןדנוצעגנא ײנםנופ לאמ םעדעי טאה עניג ןוא רעטםניפ
 א ראנ ,טפאלקעגנא טשינ טאה עניג .קאטש ןטײװצ ןפיוא ןענופעג ךיז טאה
 טשינ זיא ראדיראק רעד .טנפעעג ןײלא ךיז טאה יז ןוא ריט יד ןאטעג פוטש
 א ןופ ןײש עלעקנוט א ךיק ןופ ןלאפעגנײרא זיולב זיא׳ס .ןטכיולאב ןעװעג
 עבארג ןוא ןקאב עשיפראד עטיור טימ דיומ־טםניד עקיד עצרוק א .לפמעל־טפאנ
 ־וצ יז זיא ,ןעניג ןעזרעד טאה יז ןעװ ,םעפעג ןשאװעג טאה םיפ עסעװראב
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 ׳ןמיס א ׳ןפיל יד ףיוא רעגני5 א טגײלעג&יורא ןוא לעװש רעד וצ ןעמוקעג
 •ליטש ןײז לאז׳ס

 .טמירקראפ ךיז ןוא טגערפעג עניג טאה — ? אד טראד זיא דעשילאק יד —
 ...!ןזאלנײרא טשינ םענײק ןסײהעג טאה סאבעלאב רעד ,א־ש־ש —

 עניג טאה — !ןפיולטנא טשינ ןלעװ רעטסײג יד ? ארומ וטסאה סאװ —
 ןסײהעג ןוא טוה ןטימ רעטופ סאד ןעמונעגפארא טאה יז .ןאטעג רעמיב א ךיז

 .אטלאפ םעד ןאטסיוא ןעלשעה־רזוע
 ןײמ — .ןאטעג גערפ א םיא יז טאה — ? רעקידעקערש א טנעז ריא —

 ?זיא סאד סאװ טסײװ ריא .םזיטיריפס ןיא ךיז טליפש ראסעפארפ
 .םיתמ סיורא טפור׳מ .טנעײלעג באה׳כ ׳אי —

 ןואג רעדעי ? ןפלעה ךיא ןאק סאװ ראג ׳ןטײקשיראנ ץלא זיא׳ס —
 דיומ רעד וצ טדנעװעג ךיז יז טאה — ׳עבאד ,רימ גאז .ןועגש ןײז ךיז טאה

 ? אד טראד זיא ץלא רעװ —
 טראד זיא םארבא ,אי יוא .יז ןוא רעגניסעמ העציבמעד ׳רעדנעלניפ —

 .אד ךיוא
 ...!השעמ א רעה ? םארבא —

 ןאטעג ךיז רע טאה ׳םארבא ןעמאנ םעד טרעהרעד טאה לשעה־רזוע ןעװ
 ?ןאטעג גאז א טאה רע .קירוצ ףיוא קור א

 ...!טכאנ עטוג א .ןײגקעװא רעכײלג ל׳כיא —
 ףיוא ןעגנאהעג ןיוש טאה סאװ ,אטלאפ ןפיוא ןאטעג־קוק א טאה רע ןוא

 .רעגנעה א
 !רעילאװאק םעד ראנ ץטעז ?ךײא טימ ךיז טוט סאװ ?ריא טפיול ואװ —

 ...!ךײא ראפ ךיז םעש׳כ ,עפ — .ןאטעג ףור א עניג טאה
 ...!םײהא ןײג ליװ׳כ .ןרעטש טראד לע׳כ —

 בלאה ,טגאזעג טסניד יד טאה — עטיוט יד ראפ יאדװא ךיז ןקערש ײז —
 .קזוח טימ

 .םעד ראפ טשינ ,ץינ —

 ...!ךעלרעכעל טשינ ךײא טכאמ .טמוק ,ונ —
 א וצ ןגיוצעגוצ ןוא קנעלעג־טנאה םעד ײב ןעמונעגנא םיא טאה עניג
 א ןיא טזאלעגנײרא םיא ןוא טנפעעג טאה יז .ןביוש עטלפיטשעג טימ ריט
 .ןקלאב םענעסירעגפא ןא טימ ןוא ןטעפאט עטלײשעגפא טימ בוטש רעסיורג
 ־טיור טימ טלקיװעגמורא ןעװעג זיא ,טנערבעג אד טאה סאװ ,פמאל־ײטש רעד

 ראװ בוטש א ןיא יװ ,עכעלטיור א ןעװעג ןײש יד זיא ןופרעד ןוא ,ריפאפ
 ףניפ ןסעזעג ןענײז ,לשיט קיקע־ריפ ןײלק א ײב ,ןטימ ןיא .ןעלזאמ רעדניק
 םעד ףיוא ןעקנעלעג־טנאה יד טראפשעגנא ןבאה עלא .יורפ ןײא ןוא טײלםנאמ
 ןיא ןעלשעה־רזוע ןפראװעג ךיז טאה םאװ ,רעטשרע רעד .ןגיװשעג ןוא םיוז
 עצראװש־ךעפ יד .ריט רעד ןגעקא ןסעזעג זיא רע .םארבא ןעװעג זיא ,ןגיוא יד
 טכיל ןטרילאק םעד ןגעק זיא םינפ עטיור םאד ,טרעביושעצ ןעװעג זיא דראב
 רע טאה ,ןעלשעה־רזוע ןוא ןעניג ןעזרעד טאה דע ןעװ .רעטיור ךאנ ןראװעג

 רעבא ךיז טאה רע .ןפיולוצנגעקא ײז ןוא ןסײרוצפיוא ךיז יװ ,ביוה א ןאטעג ךיז
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 ־עג זיא םיא ןו6 סטכער .פאק ןטימ לקאש א ןאטעג זיולב ןוא ןטלאהעגפא
 א ןוא עלעבמעג קיציפש א ,למינפ םאלב לאמש א טימ ,לשטנעמ ןײלק א ןםעז
 טקידנעראפ ךיז ןוא טמירקעגםיוא ףראש־וצ ךיז טאה םאװ ,ןרעטש ןטײרב
 ץעגרע ןםקאװ ןביוהעגנא םיא ןבאה םאװ ,ראה יד .ןעלקניװ עפיט ײװצ טימ
 ןטניה ףיוא טקידנעראפ ךיז ןוא ןריושעג ןעװעג טשינ ןענײז ,לדײש ןטימ ןיא
 ענעדײז־ץראװש עטײרב א ןעגנאהעגפארא זיא ןגארק ןופ .עמשטוק א ןיא
 זיא׳ם .עיפארגאטאפ ןײז ןעניג ײב ןעזעג טאהעג ןיוש טאה לשעה־רזוע .ףײלש

 .רעװאנאי ץרעה ןעװעג
 ,ראה עצראװש עטזאלעצ טימ לדײמ א ןסעזעג זיא ןעמארבא ןופ סקניל
 ־עג זיא ןעלםקא יד ףיוא .ןיק ןפראש א ,םינפ קיציפש םײװ א ,ןרעטש ןדנור א

 ןכיוה א טימ ןעמונעגמורא ןעװעג זיא זדלאה רעד .לכעלאש ןדײז א ןעגנאה
 םינפא ,ןגיוא עגנערטש עםיורג ראפ א טימ ךיז ראפ טקוקעג טאה יז .רענלאק
 ־םנאמ עקירעביא ײרד יד ןשיװצ .םנאעם ןטימ ןיא ןײרא ךיז טסײר׳מ םאװ זײב
 ןריושראפ ראה עיורג־שא טימ ,רעראד א ,רעגנאל א ןעװעג רענײא זיא טײל
 ײװצ ערעדנא יד .ןגיוא יד רעטנוא םעבראט עקידײל טימ ןוא עקלאפ א ןיא
 זיולב טאה לשעה־רזוע .םנקור יד טימ ריט רעד וצ טײרדעגסיוא ןעװעג ןענײז

 .רעקיוה א טאה רענײא זא ,ןעזעג
 ,דײ רעמורפ א יװ ,ןעלמרומ ןעמונעג רעװאנאי ץרעה טאה — !ונ ,א ונ —

 ...!ממה — .ןדערםיוא טשינ ראט םאװ
 ךיז ןוא ןעמוקוצ לאז יז ,פאק ןטימ ןכײצ א טכאמעג ןעניג טאה רע ןוא

 .ןצעזוצ ךיוא
 עניג טאה — !לשיט םוצ ןעמונעג רעדיװ ןיוש ךיז טאה׳מ ,ראנ ץטעז —
 טפור׳מ טנײמעג באה׳כ — .םיעכהל־וצ ףיוא יװ םעפע ןוא ךיוה ןאטעג גאז א

 .םידש םיורא
 ןוא ןעלקאש ןעמונעג ךיז רעװאנאי ץרעה טאה — ...!א ,א ,טע ,ונ —

 ...!ממה ...!ממה —םנכײצ ןבעג

 קע ןא ךאמ — .טעפשעגכאנ םיא עניג טאה — !רעהא ונ ןוא ןיהא ונ —
 ...!ףושיכ ןײק ךאנ רעהא ןעמוקעג ׳שינ ןיב׳ב !עידעמאק רעד וצ

 ־פארא ןוא קילב ןטנראצרעד א ןאטעג טאה ,םױדעמ רעד ,לדײמ םאד
 .טלעטשעגפיוא ךיז ןוא טרא ןופ סיר א ןאטעג ךיז טאה יז .טנעה יד ןעמונעג
 ...!ףוס א ןעמענ לאז — .ןאטעג ףור א יז טאה — !טםיזמוא זיא׳ס —

 ךיז ,ןדער ,ןקוקמוא ךיז ןעמונעג ןוא טנעה יד טפאכעגפארא ןבאה עלא
 רעטשרע רעד טאה םארבא .עזיופ א טכאמ רערעל רעד ןעװ רעליש יװ ,ןכײלגםיוא
 טסעג יד ןפאלעגנגעקא ןוא טנעה יד טימ קסאילפ א ןאטעג ,ןביוהעגפיוא ךיז
 ־רעד םיוק ךיז ןוא טקוקעגסיוא ײז טײצ עצנאג יד טלאװ רע יװ ,החמש אזא טימ
 גנוגעװאב א טכאמעג ןוא םמערא יד ײב ןעניג ןאטעג פאכ א טאה רע .טראװ
 ,ןעלשעה־רזוע ףיוא ןאטעג ףראװ א ךיז רע טאה ךאנרעד .ןשוקעצ וצ ךיז יװ

 ן ןגירשעצ ךיז ןוא לםקא ןא ײב ןעמונעגנא םיא
 ־רעהא ךיד טאה איבנה והילא ראנ ,שרעדנא טשינ !קיתע םכח א טזיב —

 !געט ןיוש ,םורא ךיד ךוז׳כ ...!טכארבעג
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 ׳אי ץרעה טאה — ו טכאמעג עילאק ץלא רעדיװ ןיוש טסאה ,ישעניג —
 א ךיז טאה םנײז למינפ םאד .לכלוק קירעזײה א טימ ןאטעג ףור א רעװאג
 לײװ א .ליפש א ן&ראװעצ םיא טאה׳מ םאװ ,לגנײ־רדח א ײב יװ ןאטעג םירק
 יװ ,ראה עטזאלעצ יד טימ לדײמ םעד ףיוא טקוקעג קידמיגונהה רע טאה
 וצ ןײגוצ טזאלעג ךיז רע טאה דלאב .ריא ראפ ןרעפטנעראפ וצ ךיז טײרג
 .ןענאפמאפ טימ ךיש־קעטש טגארט רע זא ,טקרעמאב טאה לשעה־רזוע .ןעניג
 ,ךעלטרעצ־בלאה ןאטעג גאז א רע טאה — ...ו ישעניג ,תמאב ןײמ׳כ —

 דלאב טלאװ׳כ .ןעמוק טשינ טסעװ טגאזעג ךאד טסאה — .קיסארדרא§־בלאה
 ...ןביוהעגנא ןעװעג טשינ

 .טגערפעג עניג טאה — ך ךיוא ןעמוק טשינ ןיוש ראט׳כ ,עשז־סאװ —
 זגורב טעװ חור ןײא ביוא ןוא .ןפיולטנא טשינ ןלעװ תוחור יד ,טשינ רעטיצ —

 ...!קינײװ ץנאג ךיוא ךימ טרא ,ןגארטפא ךיז ןוא ןרעװ
 .קילב ןרעטסניפ א לדײמ םעד ףיוא ןפראװעג טאה יז ןוא

 .טגאזעג ראה עגנאל יד טימ לדײמ סאד טאה — וײג ךיא ,ראםעפארפ —
 ...וטכאנ עטוג א —

 טאה — !ךיד טעב׳כ !קעװא ׳שינ ײג ...ו ןבעל עדליה ...ו ישעניג —
 טאה םאװ ,לדײמ םעד וצ אד ןוא ןעניג וצ אד טדנעװעג ךיז רעװאנאי ץרעה
 םאװ — .ןעלדאנ ןכאטשעגנײרא קנילפ ןוא ראה יד ןעמונעגפיונוצ קיטםאה
 אד ןוא ,תמא םעד ןכוז רימ .ךאז עטםנרע ןא ךאד זיא׳ם ןאד סעפע ךיז טוט
 ןםעזעג ןענײז רימ ...!דאש א ,ײא־ײא־ײא ...םעיציבמא יד טימ ריא טמוק
 טםלאװ וטרעפטנעעג טלאװ לשיט׳ס ןוא טונימ ןעצ ךאנ .טונימ קיצ&ופ יונעג

 ...!טראװעגוצ תוחפה־לכל
 רעדא זיא ,ןײג וצ םוק׳כ לאמ ל5יװ ? טראװעג ןעװ ן טראװעג םאװ —
 ןעמענ ל׳כיא .לשיט םאד טביוה׳מ רעדא ,רעטםײג טימ קידאפם א טײרד׳מ
 לאמעלא ראפ לאמגײא סע טעװ ,ךעלציפ־ץיפ ףיוא ןכערבעצ םע ןוא לשיט׳ס

 ...ושינעמוטש ןעמעננײא
 .טנקםפעג םארבא טאה — ו יור5 א טשינ ,רעגיט א —

 טקערטשעגסיוא םיא וצ עדליה טאה — ו ראםעפארפ ,טכאנ עטוג א —
 .לגענ עקיציפש ןוא רעגניפ עגנאל טימ טגאה עםײװ ענײלק א

 ן רוחב רעד זיא רעװ ,ישעניג ,רימ גאז !טשינ ףיול .טכאנ עטוג א —
 .ראטאקאלבום רעײנ ןײמ .לשעה־רזוע רעד זיא׳ם —

 םאד ,רעשילאק עדליה ןײלײרפ זיא םאד !םענעגנא רעײז .םכילע־םולש —
 טימ ןיושראפ ןכיוה םעד ףיוא ןזיװעגנא רע טאה — רעגניםעמ ראטקאד זיא
 תא ,רעדנעלניפ זיא סאד — .ןגיוא יד רעטנוא ךעלעבראט יד ןוא ראה עגנאל יד
 רעד ,ךיז טכוד ,זיא עדײז רעײא .ךײא ןו§ טרעהעג באה׳כ .רעציבמעד זיא סאד
 זיא לשיט םעד טימ םאד .ןואג א .ןדמל רעסיורג א ןבר רעלאפשערעט־ןײלק
 קיק טשינ .םעד ןיא ןביולג עטגרעלעג עטםערג יד .טײקשיראנ ׳אק טשינ
 תובא־יבא רעד ןעװעג גנאל־טשינ טשרע זיא םאװ ,אזארבמאל יװ רערעדנא

 ...ןטםילאירעטאמ יד ןו8

 .ענעםאלשטנא ןא טגאזעג עדליה טאה — !ןײג זומ ךיא ,ראסעפארפ —
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 ךוז׳כ !ןא־גנילק ,םשה־ןעמל ראנ •ײג ,טזומ וד וזא ? ןאט ךיא לאז םאװ —
 ןײמ ,לביאראפ ׳שינ באה ...לאמא טימ אד ןוא ,ןראי ןיוש וד יװ אזא םורא

 .עשיאעװרענ א טאלג זיא יז .םטכעלש אק ׳שינ טניימ ישעניג
 יד ביוא .ןװרענ ענײמ ורוצ זאל ןוא !ןרעפטנעראפ טשינ ךימ טםפראד וד —

 ...!ריא טימ ןײגטימ וטםנאק ,דאש אזא ריד זיא רעשילאק ןײלײרפ
 ןראװ א יז םארבא טאה — !תמא ןא ףיוא ךיד טםגירק וד ,עניג ,יעה —

 .רעגגי&־זײװ א טימ ןאטעג
 יװ ׳עםירטקא ןײק טשינ ןיב ךיא .תמא ןא ףיוא זיא ,וט׳כ םאװ ,ץלא —

 ...!טשיג יאדװא עםירטקא עטכעלש ׳אק ...א־יז
 ־םיורא זיא ןוא ,ןעגנירפשוצנגעקא ןעניג יװ ,םיר א ןאטעג ךיז טאה עדליה
 טזאלעגםיורא ןוא לוטש א טרעקעגרעביא געװ ןפיוא טאה יז .בוטש ןו5 ןפאלעג
 רעװאנאי ץרעה .ןײװעג־א־בלאה ,ײרשעג־א־בלאה ןעװעג זיא םאװ ,גנאלק א
 .ךעלםיפ עצרוק יד ףיוא ןפיולכאנ ןעמונעג ריא ןוא טנעה יד ןכארבראפ טאה
 טרעהרעד ךיז טאה ראדיראק ןופ .גנולק א ןוא ץעז א ןאטעג טאה ריט־ןביוש יד
 ןגיוצעגםיורא טאה רעקיוה רעד .תולוק עגעםירעגפא ,שיגעפוט א ,שינעצכולש א
 טקוקעגנא טאה רע .ראה יד ןעמעקרא^ ןעמונעג ןוא םאק א ענעשעק־םעזוב ןופ
 .רעדנעלניפ ןעוועג זיא׳ם .לוטיב טימ ןוא םורק ,ןגיוא עםיורג ראפ א טימ ןעניג
 ,םינפ קישײלפ םיורג א טימ ,ןיושראפ רעקידמשוגמ רעטײרב א ,רעציבמעד
 ,שובלמ טרעדיונקעצ א ןוא שטאלעפאק ןטשטײנקעצ א ןיא ,ןעלצראװ טימ לופ

 לקיטש א ענעשעק ןופ ןעמונעגםיורא טאה ,עטאפאק־א־בלאה ,לטנאמ־א־בלאה
 טימ ,םאריפאפ א ןעלקיװ ןעמונעג קיצנוק ןוא ,קאבאט לפײה א ,ריפאפ־עלעביב

 .רעגניפ עקיצומש עלעג
 — .ןעמארבא וצ ןאטעג קנואװ א קיטומטוג רע טאה — ? אה ,רעבײװ —

 !קלאפ א לאמנײא ןיוש
 טאה עדליה םאװ ,לוטש יד ןביוהעגפיוא ןוא ןגיובעגנא ךיז טאה רע ןוא

 .טרעדײלשעגמוא
 טשינראג טלאװ׳ם יװ ,לשיט םײב ןציז ןבילבעג זיא םאװ רעקיצנײא רעד
 יװ ןעװעג זיא טלאטשעג עראד עכיוה יד .רעגגיםעמ ר״ד ןעװעג זיא ,ןעשעג
 טלעטשראפ־בלאה ,ןגיוא ענײלק יד .טזאלעגפארא — םמערא יד .טראטשראפ
 יד רעביא ,רעטםנעפ םוצ ץעגרע טקוקעג ןבאה ,ןשטײגק ןוא םעיװ רעטניה
 ןא ןיא ןאטראפ זיא שטגעמ רעד זא ,טכודעגםיוא ךיז טאה׳ם .ךעלגנעהראפ

 .ןעמוקעגראפ זיא אד םאװ טשינ טכער טםײװ ןוא טלעװ רעדנא
 ןוא ,ײרשעג א ןאטעג םיא וצ םארבא טאה — ? טפאלש ריא ,רעגניםעמ —

 • שירעמשטײד ףיוא טרעפטנעעג טאה רעגניםעמ
 ...!ורוצ ךימ יז ןעםסאל ,ןליװ סעטאג םוא .ןײנ ,אי —

4 

 .טשינ םענײק וצ ןוא ךיז וצ טגאזעג םארבא טאה — !ףרוטמ ,עגושמ —
 ? ךיז ןליפש רעדגיק יד זא ,עניג ,ריד םע טדאש םאװ —
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 טימ פא דיז ןביג עטרעלעג ןטײלאב .קראטש ראג ןיוש רימ טדאש׳ם —
 הפרח א׳ס .םניראטײנ ײב יװ ׳עלעשעט ןיא ןעמ טליפש אד ןוא ,טפאשנםיװ
 י טשינ יצ טםרעה וד ,דיומ יד ןבאה טשינ אד ךיא ליװ םעד ץוח א .דנאש א ןוא
 ־םיוא ן׳אק טשינ ףראד׳כ !יז רעדא ךיא •.רעטרעװ ענעפא ןצרעה ןגאז ל׳כיא

 .בוטש ןיא רימ ײב תובקנ ענעסאלעג
 ? ןסאלעגםיוא זיא יז זא ,וטםײװ ןענאװ ןופ .עניג ,עפ —

 ביוא ...טםואװעג ׳שינ ךיא טלאװ יאװלה .ןראד ׳שינ פאק רעד ריד לאז —
 עשיטאידיא ןכאמ ןענאק לאז רע זא ,ןבעל ןײמ ןכערבעצ לעװ ךיא זא ,טנײמ ץרעה

 .תועט ןםיורג א רע טאה ,ןטנעמירעפםקע

 טשינ ,רעגניסעמ ןפורעגנא גנילצולפ ךיז טאה — ? שיטאידיא םוראװ —
 ןיא טכאמעג ןרעװ ןעגנושראפ עבלעז יד — .םינפ םאד ריא וצ קידנרעקמוא
 רעקינײװ טשינ ןוא רעמ טשינ ךיז טלדנאה סע .ןאדנאל ,ןיװ ,גרובסרעטעפ ,זיראפ

 ...!עלעז רעד טײקכילברעטשנוא יד •.עגארפ רעטםכעה רעד םוא יװ
 טנאק ריא ,טאפעלעט רעטוג ץנאג א ןײז טגעמ ריא ,רעגניםעמ רעה —
 .רעםעב ךיא םײװ םיקםע ענײמ ראנ ,עלעטיװק א ףיוא ןא־טבײרש׳מ סאװ ןפערט
 ענעגיוטשעג־טשינ ראפ יד טימ ןוא עלעשיט םעד טימ ןליפש גנאל יוזא ךיז ט׳רע
 א ראפ ךימ ןוא ערעיראק יד ,ןעמאנ םעד ןןרילראפ ץלא ט׳רע זיב ,רעטםײג
 ףראד ,זדנוא טימ ןדײרכרוד ךיז ןליװ םאװ ,תומשנ םורא ןעילפ׳ס ביוא .גאלוצ

 ...!ףרואװםיוא ןא ,דיומ עשירעטםיה א וצרעד טשינ ןעמ
 סאװ ,סמױדעמ ןעביג םע םאד ,טקאפ רעטלעטשעגטםעפ ןײא טזיא םע —
 ...סנזעװ ערעכעה יד ןוא זדנוא ןשיװצ ןעלטימראפ וצ טפאשנגײא יד ןבאה
 וצ ןדער אקװד םנזעװ ערעכעה יד ןלאז םאװראפ !לדניװש !ןיזמוא —
 יןגיוא יד טצאלגראפ ןוא םענאטלאק יד טזאלעצ יז לײװ זרעשילאק עדליה

 ...!טאג ןיא ןביולג רעסעב ןיוש ל׳כיא
 ־נײרא טאה רעװאנאי ץרעה ןוא טנפעעג ךיז טאה ראדיראק ןופ ריט יד

 ,טרעביושעצ — ראה יד ,ךײלב ןעװעג זיא למינפ םאד .פאק םעד טקעטשעג
 ראפ א טימ ןעניג טקוקעגנא טאה רע .טציװשראפ — ןרעטש רעטײרב רעד

 .ןענײװ וצ יװ ,ןפיל יד טציפשעגםיוא ןוא ןגיוא עטרעצאב עםיורג
 טםאה — .שינעלקנעװק א ךאנ ןאטעג גאז א רע טאה — !ישעניג ,עפ —

 ...ןעװעג שײבמ ...ןבירטעגםיורא טושפ יז
 !דלוש ןײד ץלא זיא׳ס .וצרעד ןעמוק טעװ׳ס זא ,טנראװעג ךיד באה׳כ —
 שיטאמאטיוא טימ ךאנרעד ,םזיטאנפיה טימ הרדס א ןביוהעגנא ךיז טאה רעירפ
 !ץרעה ,םיוא ךימ רעה .םעלאפ יד ראפ רעטסײג יד ןעמ טיצ טציא ןוא ,ןבײרש
 טפעלש ךימ .ץענערג א אד זיא ןעמעלא וצ ראנ ,ריד בילוצ ןטילעג ךס א באה׳כ
 ,אקפנ א וצ יװ רימ וצ טדער׳מ ,הזבמ ךימ זיא׳מ ,םהרות־ןיד ףיוא םורא ןעמ
 ,טסרעה וד זטשינ סאד ליװ׳כ .תומשנ טםקלעמ ןוא םעװקאב ךיז טסציז וד ןוא
 רעװ ןוא עקטנאידעמאק יד ריד םענ רעדא :עדײב יד ןופ םנײא זיא׳ם ? ןײנ רעדא
 רעמ סאד ןאק ךיא .ךײלג ןשטנעמ טימ שטנעמ א ײז רעדא ,רעלצניק־ץראװש א

 ...!ןטלאהסיוא טשינ

 ןוא טנעה עדײב טימ םינפ םאד טלעטשראפ ,פאק םעד ןגיובעגנײא טאה יז
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 רעד ןו8 לכיט־זאנ ענעדײז סאד ןאטעג־פאכ א טאה םארבא .טעפילכעצ ךיז
 יד ןשיװאוצפא ריא טײרג יװ ,ןגארטעגנגעקא ריא ןוא ענעשעק רעטשרעדאפ

 .סיורג רעצנאג רעד ןיא ףיוא־לעטש א ןאטעג ךיז טאה רעגניסעמ .ןרערט
 ןעידא .ראסעפארפ ,טכאנ עטוג —

 רימ טײז — .טגערפעג רעװאנאי ץרעה טאה — ז ךיז ריא טלײא םאװ —
 סעפע זדנוא ט׳ריא טנכערעג באה׳כ .טכאמעג יוזא דארג ךיז טאה׳ם .לחומ

 -ןזײװ
 ןראואװערא !טכאנ עטוג .טנײה טכינ —
 .ןאפש עגנאל טימ סיורא זיא רע ןוא

 .רעציבמעד ןפורעגנא ךיז טאה — ןײג ךיוא ןיוש ל׳כיא —
 ןצײנש ןעמונעג ןוא ןפורעג עניג טאה — ? עלא ריא טפיולטנא םאװ —
 ץילא רימ ןיב׳כ .דלוש רעײא טשינ זיא׳ם — .לכיט םמארבא טימ זאנ יד

 ...וןכארב עלא ןיא ,קידלוש
 ...סיורא רימ טםמענ ...זא ,ןײלא טםײװ וד ? וטםדער יװ ,ישעניג —

 ...!תיצמתה־םד םעד
 רעטײרדעצ רעד טײז ןײא ןו5 !רעמ טשינ ןאק׳כ ...!ישענימש ,ישעניג —
 .דיומ רעד טימ וד טײז רערעדנא רעד ןו§ ןוא ,קידצ רענימיצנעם ןטימ אביקע
 רימ טעװ לאג יד .פארא ןעניז ןו5 ל׳כיא ? רימ ףיוא טגײלראפ ךיד וטםאה םאװ

 ...!עמאמ ,יוא .ןצאלפ
 •בוטש ןו3 ןפאלעגםיורא יז זיא דלאב .ןענײװ ןעמונעג ײנםנופ טאה יז ןוא

 .טרעטיצעג ןבאה ןביוש יד זא ,ריט רעד טימ פאלק א ןאטעג טאה יז
 !טשינראג רעטײװ ,שיאעװרענ ךעבענ זיא יז ,..טשינ תמאב םײװ׳כ —
 ,טדײל יז — .רעגניפ עניד יד ןכארבעג ןוא טלמאטשעג רעװאנאי ץרעה טאה —

 ...!םירוםי עםיורג ...ןטײז עלא ןופ ,עקאט ,ךעבענ
 ,רעדנעלניפ ןאטעג גאז א טאה — טשינראג רעטײװ ,עירעטםיה זיא׳ס —

 .רעקיוה רעד
 ...ורעצ לע םפתנ םדא ןיא .רעטיב ריא זיא׳ם ? אה —

 .סיורא ךיוא זיא ןוא טזאלעגרעביא ןעמעלא טאה רעװאנאי ץרעה ןוא
 ןוא רעציבמעד ןאטעג גאז א טאה — !הנותח עתמא יד ,ײא־ײא־ײא —
 טשינ ןוא קיטכיזרעפײא זיא יז — .ןוטיט טימ עזליה א ןעלקיװ ןעמונעג ײנםנופ

 .טנורג א ןא
 ןגיוא יד ןוא טגאזעג םארבא טאה — !טשינ ביולג׳כ ? ע ,תמאב ןײמ׳כ —

 ...!? ראםע5ארפ א — .טנײװעג בלאה ,טכאלעג בלאה ןבאה
 .טנעצאד־טאוױרפ א םיוק ראנ ,ראסע&ארפ ןײק טשינ רע זיא ,סנטשרע —

 .תױשק ׳אק ׳שינ ערה־רצי רעד טגערפ ,סנטײװצ

 — ,ןאטעג גאז א םארבא טאה — ?לשעה־רזוע ,טםרעה וד ,אמ ,ונ —
 ,ןדער םעפע ריד טימ ליװ׳כ ,רוחב ,םוק .ךיז טריר׳מ ואװ ,דײל טימ תורצ

 ןטעברעביא ןיוש ךיז טעװ קלאפ־ראפ׳ס .ןײגמײהא רשפא ן׳רימ ? סאװ וטםײװ
 .זדנוא ןא

 •אברדא ,אי —
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 רעטוו־לביוס גנאל א ןאטעגנא טאה םארבא .ראדיראק ןיא םיורא ןענײז ײז
 רע .למיירטש א וצ ךעלנע ,עכאפאפ עשיםור א ןוא ןעלדײוו טימ ןעגנאהאב
 א םערא ןפיוא ןעגנאהעגנא טאה ׳ןשאלאק עקיצנאלג ראפ א ןיא ןײרא זיא
 ־עמש םעד ןזאלב ןעמונעג ריילג טאה רע .ראגיצ א טרעכיורראפ ןוא לאםאראפ
 םעד ןאטעגנא טאה לשעה־רזוע .רעכעל־זאנ יד ןוא ןסנאװ יד ןופ ךיור ןקידנק
 ןאטעג םיר א טאה םארבא ראנ ,טכאמראפ ןעװעג ןיוש זיא רעיוט סאד .אטלאפ
 ןעמוקעגסיורא זיא שזורטם רעד ןוא ׳טליבעצ ךיז טאה טנוה א ׳קאלג םעד

 .ןענעפע

 ןיא קידנעמוקסיורא טגאזעג םארבא טאה — ו לטםערפ א טמענ׳ם ׳אווא —
 ךאנ ךיז טגאי רענײא .רעגײטש ןײז ףיוא שיראנ ךיז טכאמ רעדעי — .ןסיורד
 ־רב טימ קיטש טכאמ רעטירד רעד ןוא ׳רעבײװ ךאנ רעטייװצ רעד ׳טלעג

 י ריד ייב ןעוועג זיא הםדה :רעםעב רימ גאז .םננימ
 .ןעװעג ׳אי —

 ןןעװ —
 .טנײה —

 ז טםעומשעגפא ריא טאה סאוו ? טגאזעג יז טאה םאוו
 .םײה רעד ןיא רימ ייב .עיצקעל א ןבעג רימ טעװ יז —

 י אה ׳טכעלש םיוא טעז יז —
 .ךײלב לסיבא —

 ׳החפשמ רעד ןיא ךיז טוט׳ס .עידעגארט א רעביא־טבעל לדײמ םאד —
 ךיז טאה׳מ זא ׳טלײצרעד ׳ךיז טכוד ׳ריד באה׳כ .קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא
 .םעראװ א ׳לקארטיכ א ׳לכראפ א זיא ןתח רעד .ךודיש א טימ ריא ףיוא טגײלראפ
 ׳ןאמ סהסדה ןייז וצ טרעוו יוזא זיא רע .טשינראג רעטייוו ׳ןדנ םעד טניימ רע
 ףיוא ןאק יז .ןעזעג םיא טאה הםדה .יבר רעניטאשוה רעד ןרעװ ןאק ךיא יװ
 ןא ׳רעסײמשרעטנוא ןא ׳תרשמ א רעריא עדײז רעד רעבא טאה .ןקוק טשינ םיא
 גװזמ זדנוא ײב זיא רע ןוא ׳עשראװ ןיא רענײא ץעװאזרעמ א ׳רעקעלרעטנוא
 ־צארס עלעוונייז ׳ר ׳ןכדש־החפשמ םעד ךיז ייז ןבאח ףליה וצ ןעמונעג .םיגוויז
 ןעמאזוצ עלא ןוא ׳זאנ־ץיפש ןפיוא םיא ןעגנעה ןדירעמ יד םאװ ׳לדײ א ׳רעק
 ׳זײב יוזא ןיב ךיא .דניק טראצ א ׳לדײמ ךאװש א ןגעקא המחלמ א ןעמ טריפ
 ןכערבעצ םיא ןוא ןטלא םעד וצ ןפיולוצקעװא טשינ ןײא םיוק ךימ טלאה׳כ זא

 ...!ןײב ןדעי

 ןגעקא ןעכאפ ןעמונעג ןוא לאםאראפ םעד ןאטעג פאכ א טאה םארבא ןוא
 .ןםיורד ןטעײװראפ םעד

 יז זעמ טעװ הפוח רעד וצ .ןטײנ טשינ יז ןאק׳מ ׳טשינ ײטשראפ׳כ —
 .ןפעלש טשינ

 ״דיעח טרעטאמעג טלאװ׳מ ןעװ ( טגאז ארמג יד .ץלא ןאק׳מ ז.אה —
 ־עג ןריובעג זיא הסדה יד .הרז הדובע יד טנידעג ײז ןטלאװ ׳הירזעו לאשימ
 רעד .רעטכאט ענעגײא ןא יװ ביל יז באה׳כ .טנעה ענײמ ףיוא שממ ןראװ
 ראפ טרעטיצ רע .םדא־ארפ א ׳לזמ־םילש א ׳ןדחפ א זיא ׳עינױנ ׳רעריא^עטאט
 ־ריבעמ טימ ןעשארטס ןייז^ ןיא םיא טלאה רענעי .תוומ־תמיא רעטאפ םעד
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 ־עיא ךיז ןבאה ײז .ראי קיסײרד ןיוש ׳ןעמעלא זדנוא טעשארטס רע .ןײז הלחנ
 םײװ ךיא .השורי א ןזאלרעביא ײז טעװ רעטלא רעד זא ׳ןדלאי יד ׳טדערעג
 .ץירא לסײװ ןיא ןע5ראװ טלעג׳ם רעכיג ט׳רע ז קיםע טימ גײפ א ־ תמא םעד
 םיא טאה׳מ ? ןעײרב גנאל אד ריד ךיא לאז םאװ .םיא ףיוא ךיא ףײפ רעבירעד
 םעניג וצ עקאט ,ןיבר םוצ ןראפעגקעװא זיא רע .עטאמש יד ,טדערעגרעביא
 ךיז טלקאװ ,עמאמ יד ,עכאד .םיקרפ־ישאר טכאמעג טראד טאה׳מ ןוא ,רעטאפ
 ןוא םנפארט ףיוא ךיז טלאה יז .ןכערב ךיוא יז טע׳מ ,ארומ באה׳כ רעבא .ךאנ
 ך טלײצרעד טשינראג ריד טאה הםדה .ןרימזאפס וצ ףיוא טשינ טרעה יז .ןליפ

 .לםיבא ,אי —
 םעפע .ןעמונעגםיוא קידלאװעג ריא ײב טסאה וד זא ,ןגאז ריד זומ ךיא —
 ,רוחב רעליואװ א טסיב וד זא ...:ףאפ־ףיפ .טשינ ןײלא םײװ׳כ זא ,יוזא ראג
 .ליבסנאמ א ןיא םעפע ךאנ ןעעז ךעלדײמ ראנ ;ךיא עז ,רעגולק א ,ןדמל א
 םאװ ־.תמא םעד רימ גאז וד ןוא קיטכירפיוא ןצנאגניא ןדער ריד טימ ל׳כיא

 זטשינ יצ ,ריד טלעפעג יז יריא ןגעװ וטםרעלק
 .קראטש רעײז —

 ןפראװ םיא ךיז טמענ ינק עקניל יד יװ טריפשרעד טאה לשעה־רזוע ןוא
 .ןײצ יד טימ ןקיופ וצ טשינ ןטלאהעגנײא םיוק ךיז טאה רע .ןעלפאצ ןוא

 גנונײמ ןײמ .אי רעטיצ ,סנטײװצ !טשינ רעטיצ י טשינ ךיד םעש —
 יװ זיא יז .םיכודיש ׳אק ןגעװ ןדער טשינ ךאנ ללכב ףראד׳מ זא ,ןעװעג זיא
 זיא׳ס ןוא ,טנאה רעבארג א טימ ריר א .טקעפס א ןיא טעװעדאה׳מ םאװ ,םולב א
 םעד ןוא ,עלעשיפ ,לקראמם םעד םוצ ןלאפנײרא לאז יז רעדײא רעבא .םיוא
 ןענײמ טסעװ .סאװ ׳שינ םײװ׳כ רעכײלג ןיוש זיא ,קינטנעצארפ םעד ,םענײז ןדײז
 רעדײא ,היװל ריא ךאנ ןײגכאנ טלאװעג רעכיג טלאװ׳כ ראנ ,עגושמ ןיב׳כ

 ...!הנותח אזא ףיוא ןצנאט
 רעקניל רעד ײב ןאטעג פאכ א ךיז ןוא טלעטשעגפא ךיז טאה םארבא
 .רעטרעװ ענעגײא יד ןופ טשטעװקעגנעמאזוצ םיא ךיז טלאװ ץראה םאד יװ ,טײז

 .ןרערט ןופ יװ ,טכײפ ןראװעג ןענײז ןגיוא עצראװש עםיורג יד
 .ןײלא ךיז וצ יװ סעפע טדערעג םארבא טאה — ? ןאט ןעד וטסנאק סאװ —
 ...!ןבעל עצנאג׳ס ...זא ,ןסיװ וליפא לאז׳כ ...ןאטעג ץלא טלאװ׳כ —

 ...!חער ךאנ ן׳רימ .טכאנ עטוג א .ץלא ןיוש עז׳כ ,לרעדורב ,אי —

 ־ײבראפ א ןכײצ א ןבעגעג ןוא םריש םעד ןביוהעגפיוא טאה םארבא ןוא
 א ןאטעג ןוא טנאה יד ןעלשעה־רזוע טגנאלרעד טאה רע .ןטילש ןקידנראפ
 םאד .טשטילגעגקעװא ךיז ןטילש רעד טאה ךאנרעד .לאמ ײװצ ,קירד ןקראטש
 יװ ,גנירג הנושמ ןפיול ןעמונעג טאה לשעה־רזוע .ןעגנולקעצ ךיז טאה לקעלג
 ןשינעעשעג עםיורג .ןטאש רעקיציפש רעגנאל א ןפאלעג זיא םיואראפ .ליוה
 ־עגסיוא ןופ טמארטשעג טאה טײקידבוט־םױ א .ןבעל ןײז ןיא טײרגעג ךיז ןבאה
 ןןענאקלאב ענעטאשראפ יד ןופ ;רעכעד עטײנשראפ יד ןופ ;למיה ןטנרעטש
 יד ףיוא טלקאװעג ךיז טאה םאװ ,ײװמארט־טכאנ ןקידײל־בלאה םעד ןופ
 ,טלצנעטעגרעטנוא ןבאה םאװ ,רעײגײבראפ עטעפש יד ןופ ;רופיש יװ ,ןםלער
 ,טשטילגעגסיוא ךיז טאה לשעה־רזוע .פעצ עסײװ טימ טמעטאעג ,טלײאעג ךיז
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 ,סעטא ןײא ןיא יוזא ןפאלעג ןוא ,ןביוהעגפיוא רעדיװ דלאב ךיז ,ןאטעג לא5 א
 רע ןעװ ,לאמוצ .עקםרעי־אטנעיװש רעד וצ ,םײהא זיב םאג עניאנג רעד ןו§
 ײב ןאטעג פאכ א םיא טאה טניװ רעקיחיא רעד ןוא םעיװ יד ןםאלשעגוצ טאה
 ...טילפ רע ראנ ,טפיול רע טשינ זא ,טכודעגםיוא םיא ךיז טאה ,םעלאפ יד

1 

 זגסזנו לובי3א\2

 עפאנק א ןעמוקעגנא הפונח תבש ףיוא ראי־ײה זיא ענװערדאלאיב ןײק
 .םלוע רעםיורג א ןעװעג םאד זיא ,ענװערדאלאיב ראפ טיול .םידיםח טרעדנוה
 ץנאג רעביא ןפראװעצ ,ןדײ טנזיוט ײװצ א ןצנאגניא טאהעג טאה יבר רעד
 ףני&־ריפ א יװ רעמ ןראפעגנא טשינ ךיז זיא הנשה־שאר ףיוא וליפא .ןליופ
 םעד טזאלעגרעביא טאה ,לדנענג־עניג ,רעטכאט םניבר םעד טניז .טרעדנוה
 ,רעװאנאי ץרעה םרוקיפא םעד בילוצ ,ןוז םניבר רענימיצנעם םעד ,ןאביקע ,ןאמ
 ןקיטנײה ךיז ןבאה םיבשױ ןוא םישמשמ יד .ןלאפעגפא לםיב שפיה א זיא

 .םינינמ ראפ א ףיוא יװ רעמ טשינ טכירעג הכונח
 םאװ ,ןאב יד .ןאט טעװ םלוע ןא םאװ ןםיװ טשינ לאמנײק ןאק׳מ רעבא
 ,םידיםח טכארבעג לאמםאד טאה ,לטעטש ןו§ טםראיװ ףני§ פא ךיז טלעטש
 םאדאר ןופ ןעמוקעג זיא׳מ .ראי עכעלטע ןיוש ןזיװעג טשינ ךיז ןבאה םאװ
 .ץענערג רעשהריק רעד ןבענ ךעלטעטש עטײװ ןופ ןוא עשראװ ןו5 ,ןילבול ןוא
 טשינ ןבאה ,םנטילש יד טימ לאזקאװ םײב טראװעג ןבאה םאװ ,םהלגע־לעב יד
 ןעמוק ןלעװ ײז זיב ןטראװ טזומעג טאה׳מ ןוא ןעמענפיוא ןעמעלא טנאקעג
 ,םופוצ ענװערדאלאיב ןײק ןײג טזאלעג ךיז ןבאה םידיםח ראפ א .לאמאכאנ
 ,לשעל&־לאפאנאמ א ןו§ ן§נארב ןעקנורטעג ןבאה ײז .רעגײטש ןקיטײצראפ ןפיוא
 ןעמ טאה געװ ןטעײװראפ ןפיוא .לצנעט א טפאכעג ןוא לדנוגינ א ןעגנוזעג
 ־רעטניװ טימ טעײזאב ,ןטײז עדײב ןו§ רעדלעפ יד .רעיופ א ןעזעג ןטלעז
 ןגיול&עג זיא ארק עקיצנײא ןא .למיה ןטימ ןםאגעגפיונוצ ךיז ןבאה ,האובת
 זא ,טכודעג ךיז טאה׳ם .ןעקארק ליטש א טימ ,קירעדינ ,שינעםײװ רעד רעביא

 .גערב ןײק וצ ןעמוק טשינ ןאק ןוא ןראי טניז יוזא ןיוש טילפ יז
 ןראװעג זיא ,םלוע ןא ןא־טמוק׳ם זא ,טרעהרעד ןבאה טײל־טאטש יד זא
 ,םרעגעלעג רעמ טײרגעגוצ ןבאה םעיצנאטם יד ןופ רעמיטנגײא יד .קידלמוט
 ןבאה םיבצק יד .גנוזײל רעםערג א ףיוא טכירעג ךיז ןבאה רעמערק־זײפש יד
 .תבש גאטכארעביא ףיוא לאטש ןיא ןענאטשעג זיא םאװ ,המהב א ןטכעש טזאלעג
 ,יקסװארבמאד לצירפ ןו8 װאטם םוצ ,טוג ןיא ןראפעגםיורא ןענײז םרעשיפ יד
 ןראװעג ןענײז רעטמיורעגפיוא ראנ .שי5 דופ ראפ א ךאנ טלדנאהעגנײא ןוא
 טאקשומ םלושמ ׳ר זא ,הרושב יד ןגארטרעד ךיז טאה׳ס ןעװ טײל־טאטש יד
 זיולב ןעמוקעג ךעלנײװעג זיא טאקשומ םלושמ ׳ר .עשראװ ןופ ןעמוקעגנא זיא
 ־&יוא רעדיװ טעװ ענװערדאלאיב זא ,ןכײצ א ןעװעג זיא׳ס .הנשה־שאר ףיוא

 .תול6ש ריא ןו6 ןרעװ טכירעג
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 זיא׳ס ןוא םיבשױ ץוט בלאה א ראי ץנאג א ןציז׳ם ואװ ,שרדמ־תיב םאד
 ־מורא ןבאה טײלעגנױ .םינפ ײנ א ןעמוקאב גאטשרענאד טאה ,ןינמ א אד םיוק
 טםעומשעג ןוא ׳טקורראפ ןעלטיה יד ׳ןזאלעצ תואפ יד ,קירוצ ןוא ןיהא טנאפשעג
 ־עג ׳טנרעלעג ןבאה ,םעטאט יד טימ ןראפעגטימ ןענײז סאװ ,ךעלגנײ .תודיםח
 ־מורא רעדא ,םירפם ןיא טקוקעגנײרא ןבאה ןדײ ערעטלע .לדײרד טליפש
 א טעישעגנײרא טאה רעטםנעפ עגנאל יד ךרוד .טחמעג ךיז ןוא ןעגנאגעג
 עטכשוחראפ סעצילאפ יד רעביא טרעטיצעג טאה יז .ןוז עקידרעטניװ עכעלבלעג
 ןלײז יד ןיא טלגיפשעג ךיז ,ןשיט עגנאל יד ףיוא טגײלעגסיוא ךיז ,םירפס
 ןגעװ ןעװעג לפלפמ ךיז ןבאה ,רעגנױ א ןוא רעטלא ןא ,םינבר ײװצ .רעמעלאב ןופ
 ־וצ ךיז ןוא ןענאטשעג ןענײז ךעלגנײ ןוא םירוחב .םידגמ־ירפ לקיטש בראה א
 ,םידיםח ערעדנא ןעמוקעגנא ןענײז העש עכעלטע עלא תמחמ .עטפאגראפ טרעהעג
 ,שמשמ רעד עשזײא ׳ר .םכילע־םולש ןבעגפא ןײא ןיא ןטלאהעג ןעמ טאה
 סנקיטנײה םעד ,רענװערדאלאיב ןטלא םעד טנידאב ךאנ טאה סאװ ,ןקז א דײ א

 .רעטשרע רעד ןעװעג לאמ עלא זיא ,ןדײז
 ןאטעג ײרשעג א רע טאה — !רעציבשזיא שירעב ׳ר ,םכילע־םולש —

 ...!אבה ךורב — .לוק קידלכראכ ןײז טימ שרדמ־תיב חעביא
 ...!רעקװאלצאלװ לטאמ ׳ר ,םכילע־םולש —

 םידיסח עכעלטע ןבאה ןגעװטסעדנופ ״דחנמ וצ טנעאנ ןעװעג ןיוש זיא׳ס
 ־אד םעד טימ ןעמאנ א טאהעג טאה ענװערדאלאיב .ןיליפת ןוא תילט טגײלעג
 ־הנומש ןענאטשעג ןענײז לײט .תורצױ יד ןעײרדרעביא טימ ןוא טעפש ןענעװ
 טאה דײ רעטלא ןא .ןפנארב־ןוא־ךעקעל ןעװעג םעוט ןבאה ערעדנא .הרשע
 .ײט טירבראפ ןוא רעםאװ םײה קינײשט א עיצנאטס רעד ןופ ךיז טימ טכארבעג
 ־רעטנוא ,ןוױוא ןבענ קנאב רעד ףיוא ןגיוצעגםיוא ךיז טאה ןאמרעגנױ רעגנאל א
 ןרעגלאװ ךיז ןענאק ףראד דיםח א .למירד א טפאכעג ןוא תילט ןלוספ א טגײלעג
 ...דגנתמ רעדעי ןאק טעברעביא ןרעטנוא ןפאלש ןוא תױנשמ ןענרעל .ןיבר םײב
 םולש ןעמענ ןײג ךײלג ײז ןליװ ,ןא ןעמוק םידיםח ןעװ ,ךעלנײװעג
 זא ,ןםיװ וצ ןבעגעג טאה ,יאבג רערעגנײ רעד ,ילא לארשי רעבא .ןיבר םוצ

 .ןא טשינ טמענ יבר רעד
 ןםאלשעגפא טעמכ ןסעזעג יבר רעד זיא רעטכאט דעד טימ השעמ רעד טניז
 ־קידלאג יד ײב .לשרדמ־תיב ןײלק ןימ א ןעװעג זיא׳ס .ןראג ןפיוא לביטש ןײז ןיא
 ןא ןעװעג אד זיא׳ס .םירפס טימ קנעש ןענאטשעג ןענײז טנעװ עטריצעפאט
 .םיבתכ ןבײרש וצ שיט א ןוא ןענרעל םוצ רעדנעטש א ,דומע ןא ,שדוק־ןורא
 א ןיא טקוקעגפארא טאה ,לגנעהראפ לעג א טימ ןעגנאהראפ ,רעטםנעפ סאד
 ךיז ןענאד ןופ ןבאה׳ס .ײנש טימ ןטאשראפ ןעװעג טציא זיא סאװ ,ןטראג
 .ברעמ ןײק ,קעװא טײװ ןגיוצעג ךיז ןבאה םאװ ,רעדלעפ עקיפערט ןעזעג
 עטײװ יד ןיא לגנעהראפ ןרעביא ןקוק ןוא ןהעש ןײטשפא טנאקעג טאה יבר רעד

 .םיחטש
 — .ץפיז א ןאטעג לאמ םעדעי רע טאה — !רעסיז עטאט ,ײװ ,יוא —

 ...!ײװ־יוא !ײװ־יוא ... ? תילכת רעד ןײז׳ט םאװ ,
 םענירג ןופ םעלאפ יד .ןגיובעגנײא ןעװעג זיא טלאטשעג עכיוה םניבר םעד



 סיװעשאב קחצי 102

 ןבאה׳ס .ןעלכענק יד טכײרגרעד ןבאה ןםאפ עלעג יד טימ קארפאלש םענעדײז
 ־תילט רעטײרב א ,ינק יד זיב ןזיוה ענעגײצ ראפ א טקוקעגסיורא ײז ןשיװצ ןו8
 ,רעקיצ8ו8 יד ןיא ןעװעג ןיוש זיא יבר רעד .ךיש עבלאה ןוא ןקאז עסײװ ,ןטק
 טאה טראד ןוא אד זיולב .ץראװש ןעװעג ךאנ זיא לדרעב ערעטיש םאד ראנ
 ךיז טלאװ רע יװ ,ןאפש א ןאטעג טאה יבר רעד .םידא8 רעםײװ א ןעזעג ךיז
 א טקערטשעגסיוא טאה רע .ןײטש ןבילבעג זיא רע ראנ ,ןײג ץעגרע טזאלעג
 ןאטעג טאה רע .ןגיוצעגקירוצ יז טאה רע ראנ ,ר8ם א ןעמענוצםיורא יװ ,טנאה
 תיב־ףלא ןטימ ןוא סעגאװ עגנאל יד טימ רעגײז ןקיקע־רי8 םעד ףיוא קוק א
 ןעװעג זיא׳ם .ןביורטנײװ ןוא ןעמיורגלימ טימ םורא טלאמאב ,טאלברע8יצ ן8יוא

 .טכאנ־רעטניװ עגנאל יד ןלא8וצ טלאזעג טאה דלאב .רי6 ףיוא לטרע8 א
 — .טכארטעג יבר רעד טאה — גהונ וגהנמכ םלוע .רקוב יהיו ברע יהיו —
 גנאל יװ ?םלוע לש ונובר רעד ,רע ליװ סאװ ?ןדײ ןו8 ןײז טעװ םאװ רעבא

 ...!גאט וצ גאט ןו8 רעגנע טרעװ׳ס ,דלאװעג ,ײװ ? ןרעיוד תולג םאד טעװ
 רעבא ,טנעאנ ןענײז ןטײצ םחישמ זא ,םיזמר טאהעג לאמא טאה יבר רעד
 לאיחי ׳ר ,ןײלא רע .ןעמוקעג טשינ זיא ץק רעד ןוא רעבירא ןענײז ןראי יד
 ףיוא ןכאז ןזיװעג םיא טאה׳מ .השגרה־לעב לקיטש א ןעװעג לאמא זיא ,םחנמ
 זיא׳ס ןוא רמאמ א ןרעטעלב8יוא טלאװעג טאה רע .םולח ןיא ןוא ךאװ רעד
 יד ןסאלשעגוצ טאה רע .ףד םעד ן8ערטגא לאז רע ,שימ ןײא ,ןעװעג גונעג
 ןעװעג ללפתמ טאה רע .ט8ראדאב טאה רע םאװ ר8ס םאד ןעמונעגםורא ןוא סעיװ
 ןעפ־ץיפש יד טלעטשעגקעװא טאה רע .ןראװעג טרע8טנעעג זיא ןוא ןצעמע רא8
 יד .הרות־ישודיח ןבירשעג ןײלא ךיז ןו8 טעמכ טאה יז ןוא ריפאפ ן8יוא
 ךיז טאה רע .הגרדמ רעד ןו8 ןלא8עגפארא ןצנאגניא רע זיא ןראי עטצעל
 שינעכעדעג םאד ראנ ,ןעמאנ א רעדא ,ארמג א ,קוםפ א ןענאמרעד טלאװעג
 םיא זיא טלעק א ראנ ,טצײהעג ןעװעג זיא ןוױוא רעד .ןסאלשרא8 יװ ךיז טאה
 ,רעטכאט יד זא ,טנאמרעד ךיז טאה רע םאװ לאמ סעדעי .ןקור ןכרוד ן6אלעג
 טרעגלאװ ןוא ןאמ םעד טזאלעגרעביא ,געװ ןכײלג ןו8 פארא זיא ,לדגענג־עניג
 רעטיב ןראװעג םיא זיא ,םיצל ןוא םיםרוקיפא ןשיװצ ,עשראװ ןיא ץעגרע ךיז
 ...םינבל ןמים תובא ישעמ ?ןעד יװ .דלוש ןײז ןעװעג ץלא זיא׳ם .ןעמוג ןיא
 ףיוא טצעזעגוצ ךיז טאה רע ןוא ןײגמורא ןו8 ןראװעג דימ זיא יבר רעד
 ־וצ םיא ןענײז ןגיוא יד .לגענ ענרענײב יד טימ לוטש רעטעבעג־רעדעל רעד
 ןײק ץיז טשינ ראט׳מ .טכארטעג ײם ,טלמירדעג ײס טאה רע ןוא ןלא8עג
 וצ זיא׳מ זא טנײ8 ,םינפא ,ןעמ טאה למיה ןיא — .טרעלקעג רע טאה — םכח
 ארמג יד .גנעג ע8ראש ענײז רא8 ןראװעג שגענ ךיוא זיא רעקצאק רעד .גולק
 ןמצע תא ןימישמש םדא־יגב וליא ,׳ה עישות המהבו םדא *טגאזעג ןיוש טאה

 ...המהבכ•
 .רענװערדאלאיב םחנמ־לאיחי ׳ר ,המהב ןײק ןײז טנאקעג טשינ רעבא טאה רע
 א ןיוש זיא רע ,אמ ,ונ .רעקצאק ןו8 ןוא םענוב ׳ר יבר ןו8 שרױ א זיא רע
 ,ןבירשעג םע טייטש ואװ .אבה־םלוע ןײק ןבאה טשינ רע טעװ .רענעלא8רא8
 ןליוק עםײה ?ןתיול ןסע זומ רענװערדאלאיב דוד לאירתכ ןב םחנמ־לאיחי זא
 תוםרוקיפא סאד ?לארשי־ללכ ןטימ ןײז׳ט םאװ רעבא .לכאמ א ךיוא ןענײז
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 זיא .תבש ללחמ ןדיי ןענײז ,ןעמ טגאז ׳עקירעמא ןיא .גאט וצ גאט ןופ טםקאװ
 ־גיק יד טימ ןעמ טגרעל ןיא ,דנאלגנע ןיא ,דנאלשטײד ןיא ,דגאלםור
 יד רעביא ןטש רעד טצנאט ןליופ ןיא אד .תיב־ףלא ןײק טשינ וליפא רעד
 עשידײ .תופרט ןםע ,דרעב יד פא־ןלאג ,ךעלביטש יד ןו§ ןפיולטגא םירוחב .ןםאג
 םעביל ןרי3ראפ ,םרעטאעט יד ןיא ןפיול ,לברא עצרוק טימ םורא ןעײג רעטכעט
 זיא םניוזא .רעדגיק־רדח ןמםראפ רעכיב ענה5רט יד .םענאטאלראש יד טימ
 .םמש חמי ,קנארפ בקעי ,יבצ יתבש ,ןנע ןופ ןטײצ יד ןיא וליפא ןעװעג טשינ ךאנ
 ןײק ןבײלב טשינ הלילה טעװ ,הפגמ יד ןרעװ טלעטשעגפא טשינ טעװ׳ם ביוא
 ?ךרבתי םשה ,רע טראװ םאװ זאה ,ןײז טעװ עשז־םאװ .ןדײ ןו5 טילפו דירש

 ...י בײח ולוכ זיא םאװ ,רוד א וצ ןחישמ ןעגנערב עקאט רע ליװ
 טקעטשעגנײרא ןוא ריט יד ךעלעמאפ טנ&עעג טאה שמשמ רעד ילא לארשי
 עקידנענערב עצראװש ,ןקאב עטיור טימ ,רעכעלקיד א ןעװעג זיא רע .פאק םעד
 ן&יוא ןםעזעג זיא לטיה ענעטעמאם םאד .דראב רעקיכעלײק א טימ ןוא ןגיוא

 .שירעליואװ שידיםח פאק
 .הרושב יד טגאזעגנא רע טאה —!ןעמוקעג זיא טאקשומ םלושמ ׳ר ,יבר —

 .ןעינױנ ,ןוז ןטםגנײ םעד טכארבעגטימ טאה רע —
 .ונ ,ונ ך אה —

 .עלעשיפ ,לקינײא םעד טימ רענטוק ןועמש ׳ר ןעמוקעג ךיוא זיא׳ם —
 .יתית אכיהמ —

 ,רעטכאט סעינױנ טימ ןעלעשיו ןש׳יצ ךודיש א ײב טלאה׳ס זא ,טגאז׳מ —
 .הסדה

 .םורק טשינ —
 .אד ךיוא זיא רעקצארס עלעװנײז ׳ר —

 .אהא ? ןכדש רעד —
 .ךודיש םעד טשינ ליװ לדײמ׳ם זא ,טרעהעג באה׳כ —

 .רוחב רעשיטײל א זיא עלעשיפ רעד ? טשינ סאװראפ —
 .ןשיטלעװ־טנײה א יאדװא ליװ ןוא םעלאקש יד ןיא ןעגנאגעג זיא יז —

 .רעטיצ א ןאטעג טאה יבר רעד
 .טעפש וצ זיא ךאנרעד ןוא תונימ טימ פא ײז ןעמ טמם רעירפ ,אי ,וג —

 .הטיחש רעד וצ רעדניק ענעגײא יד ךעבענ טרי&׳מ
 .ןגײלנײרא ךיז לאז יבר רעד ,אמתםמ ,ןליװ ײז —

 .הנוז א רעטכאט א ןײלא באה׳כ ? ןאט ךיא ןעק םאװ ■—
 א רעבא ,עטרעלקעגפיוא ןא זיא יז ? יבר רעד טדער סאװ !םולשו סח —

 .דניק שידײ רשכ
 ,.תרקפומ א יז זיא ,ליבםנאמ א טימ ט§יולטנא שיא־תשא ןא זא —

 .ןעמאזוצ טשינ ״רלילח ,ןעניואװ ײז —
 ־פא ייז לאז סאװ ,רקיע ןיא טשינ טביולג׳מ זא ?הנימ אק§נ יד זיא סאװ —

 ? ןטלאה
 .תודימ ערעײז ךיוא ןבאה עשידאמ־קיטנײה יד —

 ...טע —
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 ןאטעג גאז א ילא לארשי טאה — !ןעמענ־םולש ליװ םלוע רעד ,יבר —
 .שינעלקנעװק א ךאנ

 .החנמ וצ ןעמוקנײרא ל׳כיא ? שינעלײא׳ס זיא סאװ —
 םעד ןגאזנא קעװא זיא רע .ריט יד טכאמראי דײלג טאה ילא לארשי
 ןוא ןביוהעג&יוא ךיז טאה יבר רעד .החנמ וצ ןעמוק טעװ יבר רעד זא ׳םלוע
 ,חרזמ םעד ןיא ןקוקוצנײא ךיז טאהעג ביל טאה רע .דומע םוצ ןעגנאגעגוצ זיא
 ןענײז ,קירוצ ראי טרעדנוה עפאנק טימ ןראװעג טלאמעג זיא רע ליואװ יװ סאװ
 ,ןשינעלקעצ ,ךעלעדײרד ,ךעלרעטילפ ,ךעלעזײר יד ,םיא ןיא ןרילאק יד ךאנ
 ,הנבל ,המח :ןרעטש ןביז יד ןו§ ןעמענ יד ןעװעג ןענײז ןביוא .ײנ יװ ןעװעג
 טלאמעגסיוא ןעװעג ןענײז ןעלקניװ יד ןיא .יאתבש ,םידאמ ,הגונ ,קדצ ,בכוכ
 ןופ רעדליב יד ןעװעג ןענײז םורא .רעלדא ןא ,טרעפמעל א ,בײל א ,שרעה א
 יד ,בײל רעד ,סבערק רעד ,גניליװצ רעד ,סקא רעד ,ףאש יד :תולזמ ףלעװצ יד
 ,רעמע רעד ,קאבנגיצ רעד ,ןגיוב־ןוא־לײפ רעד ,שידקע רעד ,לאשגאװ יד ,הלותב
 .טיור־רעטנוצ ןעוועג ןענײז ״דימת ידגנל ׳ה יתיוש,/ רעטרעוו יד .שיפ יד

 :תורוש עטנאקאב־ליואװ יד ןענאטשעג ןענײז טײז א ןא
 ױמד דוביא לע גאוד םדא

 :ױמי דוביא לע גאוד וניאו
 םירזוע םניא ױמד

 .םירזוח םניא ױמיו

 :זיא ןופרעד ןײמ רעד סאװ
 טלעג ןײז טרילראפ רע םאװ טגראז שטנעמ רעד

 !טלעװ ןײז ןופ געט יד מרילראפ רע סאװ טשינ ןוא
 ןעמוק טשינ קירוצ ןלעװ געט יד

 .ןעמונעגטימ טשינ טרעװ טלעג םאד ןוא

 רעדיװ רעטרעװ עקיזאד יד ןענעײל וצ ןראװעג דימ טשינ זיא יבר רעד
 שדוק־ןורא סאד ,דומעיםײב ןענאטשעג אד זיא רע ןעװ .לאמא רעבא ןוא לאמא
 רעד ,רערעדנא רעד ןופ ןכאפ־םירפס יד ,טײז ןייא ןו§ הרות־רפס רעד טימ
 ,ןטניװ־םערוטש עלא ןו§ טצישאב יװ ןעװעג רע זיא ,טנרא§ ןו§ היוה םש
 רעד ,לטלעװ רעזדנוא ײז טימ לופ זיא׳ס סאװ ,תװאת ןוא תונױסנ עלא ןו§
 .שוק א ןאטעג ןוא תכורפ ןו§ ןזדנארפ יד ןעמונעגנא טאה רע .תופילקה־םלוע
 יד ףיוא ןראװעג טפירטראפ זיא סאװ ,בלח לקיטש א טצארקעגפא טאה רע
 ןיא טרעמאליקעגנײא ךיז ,סעיװ יד ןסאלשעגוצ טאה רע .תורנ השש ןופ ןרער
 רענרעה יד ײב ץוש טכוז סאװ ,התימ־בײח א יװ ׳טנעה עדײב טימ דומע םעד
 ׳ןײלא ךיז ראפ ןעװעג ללפתמ ,טלמרומעג ,טלקאשעג ךיז טאה רע .חבזמ ןו8
 םידיסח יד רא§ ,לדנענג־עניג ,רענײז רעטכאט רעטרעטסני8רא5 רעד רא8
 רעביא טײזעצ ךעבענ זיא סאװ ,לארשי־ללכ םעד ראפ ,םיא וצ ןרא§ סאװ
 רעד טימ טסאהעג ,הנכס ןיא קידנעטש ,םיאמט ןוא םילרע ןשיװצ ,רעדנעל עלא
 ףראד רע סאװ ,ןוז ןטלײװעגסיוא םעד וצ תוחפשה ינב יד ןבאה׳ס סאװ ,האנש
 ןטסיופ עדײב ןביוהעגפיוא טאה יבר רעד .ןבראדראפ ערעדנא סאװ ןטכירראפ

 :ןאטעג ףור א ןוא
 ...!לארשי ךמע ןרק םרה ירועיש רעד זיא ל8יװ ׳עטאט ,ײװ־יוא —
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 ןטאט ןײז ןו§ לטרעװכײלג סאד טאהעג ןיז ןיא ײברעד לאמעלא טאה רע
 חױר ןײק .לארשי קלאפ ןײד ןופ ןרק םעד ,םלוע לש ונובר ׳םיורא ביוה :ל״ז

 ...ןבאה טשינ רחםמ םעד ןו§ ןיוש וטםעװ

2 

 למיה ןיא ןיוש ןענײז ״דחנמ וצ שרדמ־תיב ןיא ןײרא זיא יבר רעד ןעלו
 ןעמ טאה ,טכאנראפ ץלא ךאנ זיא׳ס זא ,ןםײה לאז׳ם .ןרעטש ןענאטשעג גנאל
 טאה טכיל־טײצ־ראי א ןופ לטשער א זיולב .ןפמאל־ט8אנ יד ןדנוצעגנא טשינ
 טאה רעדעי .ןפוטש ןעמונעג ךיז ןבאה םידיסח יד .הרונמ רעד ןיא טקנאצעג
 טלעהאב ,טײקלקנוט רעקידתושמשה־ןיב רעד ןיא .םולש ןבעגפא רעיר§ טלאװעג
 א טאה׳ס .ךײלב הנושמ ןעזעגסיוא רעמינפ יד ןבאה ,ײנש ןקידנסיורד ןו§
 טנעקרעד יבר רעד טאה שינעטכידעג רעד ןיא ,תינעת־רתסא טימ ןאטעג קעמש
 טאה יבר רעד .םעדײא ןרעגנײ םטאקשומ םלושמ ׳ר ,תילגרמ לאירבג השמ ׳ר
 השמ ׳ר .טזאלעגפא דלאב טשינ ןוא רענײז ןיא טנאה עכײװ ןײז ןעמונעגנא
 ןוא עטאפאק רענעספיר רעקיצנאלג א ןיא ,רערעביוז א ,רעלאמש א — לאירבג
 םיגפ עשינםחי סאד .רענעגיװשרא! א ןײטש ןבילבעג זיא — לטיה ןדײז א ןיא
 ןקיצנײא ןו5 ןײש רעד ןגעק טאה לדרעב עטיור־קאבאט םאד ,םײװ ןעװעג זיא
 ןענײז ןלוקאפש עטמערעג־דלאג יד .ץנאלגפא ןקידרעײפ א ןעמוקאב למעלפ

 .טכיל טימ לו§ ןראװעג
 — ? לאירבג השמ ׳ר ,ריא טכאמ םאװ .לאירבג השמ ׳ר ,םכילע־םולש —
 .טפאשביל ןופ ןמים א ,ןעמאנ םעד טגאזעגםיורא לאמ ײװצ יבר רעד טאה

 .רעטשרעביוא רעד טביולעג —
 ?רעװש ןטימ ןעמוקעג יאדװא טנעז ריא —

 .רעדנוזאב ,ןײנ —
 .ןשטנעב טכיל־הכונח ךאג רימ וצ ןײרא טמוק ,לחומ טײז —

 .יבר ,אי —
 ,רענטוק ןועמש ׳ר ,ןעינױנ ,ןעמלושמ ׳ר םכילע־םולש ןבעגעג טאה יבר רעד
 .טראװ ןײק טדערעגםיוא טשינ םענײק טימ טאה רע ראנ ,עלעשי3 לקינײא ןײז
 ־םולש ךאנ דלאב .םיריבג ןײז וצ דבכמ רעגײטש סניבר םעד ןעװעג טשינ זיא׳ם
 טשטנעבעג יבר רעד טאה ךאנרעד .בירעמ־החנמ טנװאדעג ןעמ טאה ןעמענ
 טבעלעג ךאנ טאה ןיציבר יד ןעװ ,ןראי עקילאמא .שרדמ־תיב ןיא טכיל־הפונח
 זערדמ־תיב ןיא ןײרא תובקנ עדײב ןענײז ,לדײמ א ןעװעג זיא לדנענג־עניג ןוא
 רעד יװ ןראי ןיוש רעבא .עראװ א טכאמעג ײז רא§ ןבאה טײלסנאמ יד ןוא

 ,ןײלא ןעװעג זיא יבר
 ־אלאיב ןשירעגילק ןפיוא ,סעינאמערעצ ןא ,ליטש ןראװעג ןאטעג זיא ץלא
 ענרעפוק יד ןיא לײא ןםאגעגנײרא טאה ,שמשמ רעד ,עשזײא ׳ר .ךרד רענװערד
 ןוא הכרב יד טכאמעג טאה יבר רעד .ןטיונק יד טצײנשעגפא ןוא ךעלרער
 רעד .טײרפשראפ ךיז טאה סטנערבעגנא ןוא למיוב ןופ ךורעג א -ןדנוצעגנא
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 א ראנ גנאזעג ןײק ןעװעג טשינ זיא׳ס .רוצ זועמ ןעגניז ןעמונעג טאה יבר
 ךעלקיטש ענעסירעגפא ןוא ןשינעצסיז ןופ שימעג א ׳שינעלמרומ א ׳שינעמורב
 ןפאלעגוצ ךיילג ןענייז ךעלגנײ יד .ן&לאהעגרעטנוא טאה םלוע רעד .ןוגינ א ןו6
 .ךעלטיװק טײרגעגוצ טאהעג ןיוש ןבאה םירוחב יד .לדײרד ןליפש ןשיט יד וצ
 .ןטראק שרדמ״תיב ןיא ןליפש וצ ןעוועג ריתמ וליפא ךיז ןבאה םידיסח עכעלטע
 רעד .קילייה טשינ ןענייז ןשיט יד ןוא טנעװ יד ?שרדמ־תיב א ןעד זיא סאװ
 א טלעװ עצנאג יד זיא הגרדמ־לעב ןרא5 .הבשחמ יד ןוא שטנעמ רעד זיא רקיע

 .שודק־םוקמ

 .רדח ןיא ךיז וצ קעװא קירוצ יבר רעד זיא ןשטנעב טכיל־הכונח ךאנ
 ־טכאנ א טיירגעגוצ טאה׳מ ואוו ׳סעיצנאטס יד ןיא קעװא ןענייז םידיסח בור׳ס
 ןעמ טאה ךיז ןשאװ ןראפ .ןוױרג ׳ץלאמש טימ טיורב ׳שײלפ ,ךיױ ןופ לאמ
 טײלעגנױ עמערא .לכיק־רעײא ןא טימ ןסיבראו ןוא ןפנארב פאק א ןעמונעג
 ןיא זיא ׳הנבל יד טשינ טנײש הכונח שטאכ .ריבגה ןובשח לע ןסעגעג ןבאה
 ןענײז סנעמיוק ןופ .ײנש םעד ןופ ײס ׳ןרעטש יד ןופ ײס קיטכיל ןעװעג ןסיורד
 ,טסארפ א טלעטשעג ךיז טאה טבאנ ןגעקא .סעכיור עכעלסײװ ןעגנאגעג8יוא
 טשינ ענװערדאלאיב ןיא טאה ץלאה ץיק ?טראעג סאד טאה ןעמעװ רעבא
 רעדעי ןיא טרעגלאװראפ ךיז טאה ײװצ רעדא לזדנעג א ןוא ׳טלע§עגסיוא
 טראד ןוא אד .ץלאמש טימ פעט טעײרפעג ךיז ןבאה ןכיק יד ףיוא .רעמלא־זײפש
 יד '.פאט ןקידחספ א ןיא ץלאמש טזאלעגסיוא ןוא ךעלב א טילגעגפא ןעמ טאה
 ׳ךיד־לעטש־ןוא־ךיד־קעמ ׳עקשטינרעט ןיא טליפשעג ןבאה ךעלבײװ ןוא ךעלדײמ
 ־כעז־ןוא־סקעז א טכאמעג ןבאה םירוחב יד .ןדנא§ ׳קאלש־יצ־פאק ׳םוא־יצ־דארג
 ־ראמ טװאורפעג טאה רעכאמ־תורקש א .קנאב א ,טנזיוט א ,טרעדנוה־ףניפ א ׳קיצ
 ןלאצ טזומעג טאה רע ןוא רעיוא ןא טײרדעגנא םיא טאה׳מ ראנ ׳ןטראק יד ןריק

 .סנק

 סאד ןוא רענטוק ןועמש ׳ר ׳רעקצארס עלעװנײז ׳ר ׳עינױנ ׳םלושמ ׳ר
 ןעװעג זיא׳ס ׳עיצנאטס ןײא ןיא ןענאטשעגנײא ןענײז ׳עלעשיפ ׳סנײז לקינײא
 ׳ר ׳עכאד .ןיבר םוצ הכונח־תבש ףיוא ןעמוקעג ןענײז ײז סאװראפ הביס א
 הסדה .ןעלעשיפ ןוא ןהסדה ןשיװצ ךודיש םעד ןגעק ןעװעג זיא ׳רונש סמלושמ
 עלעװנײז ׳ר .ןבאה הנותח טשינ ןעלעשיפ טימ טעװ יז זא ׳טגאזעג ןפא טאה
 טיילעגנוי יד טימ טדערעג טאה רע םאוו טימרעד ןעמאנ א טאהעג טאה רעקצארס
 םעד גאט ןדעי טנעײלעג רע טאה ׳ןדמל א דײ א שטאכ .ןושל רעײז ףיוא
 ,עטכאילש רעשיליופ רעד ןו5 סוחי ןיא ןעװעג טינעג זיא ,״יקםװאשראװ רעירוק׳״
 לטיה עכיוה םאד .ךודיש א םיצירפ יד ןשיװצ טריפעגסיוא לאמא וליפא טאה
 ,עלײשטאפ רענעדײז א טימ טלקיװעגמורא ןעװעג זיא זדלאה רעד ,טלכעפעג טאה
 ־דלאג יד רעטניה ןו§ ןציפש ײװצ ןיא טמעקעצ — דראב עכעלבלעג־יורג יד
 ,תעד־רב א דײ א ןופ ןגיוא ע&ראש ראפ א טקוקעגרע&א ןבאה ןלירב עטמערעג
 רע .ןטארעג ט׳יז זא ,טסײװ רע ןדײם ךאז ןײק וצ טשינ ךיז טמענ סאװ
 ,לאמאכאנ ןוא לאמארעדיװ ןהםדה טימ טהנעטעגנײא ךאװ־הכונח רעד ןיא טאה
 טנאקעגי טשינראג טאה רע ראנ ,זדלאה ןיא ןראװעג ןקורט שזא םיא זיא׳ס
 ־עג םעפע טאה יז .ךלאק יװ ׳סײװ אד ןוא טיור ןראװעג יז זיא אד .ןלעופ
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 .טגאז יז םאוו ןענאטשראפ טשינ טאה רע ראנ ,שידיי ןטשיוגראם א ןיא טלמרומ
 .טנאקעג טאה רע סאוו רעטכעט עשיליופ עלא יוו עסקיש רעמ ןעוועג זיא יז

 עקיצנייא יד ןעװעג ןענײז םאד — ישעטאט וצ טיאג ,ישעמאמ יד טגאז —
 רענעםאגאב א לביטש ריא ןופ םיורא זיא רע .ןעמונאב טאה רע סאוו ,רעטרעוו

 .םײװש טימ
 ...!גיצ א — .ןאטעג גאז א רע טאה — !ןשקע רעדליװ א —

 רעמ ריא ײב ךיז טעװ רע זא ,ןעמלושמ ׳ר ןאטעג ןםיװ וצ טאה רע ןוא
 .לכיב־תונכדש ןופ םיוא יז טקעמ רע זא ןוא ןײז הזבמ טשינ

 טאה ,ןרי5םיוא טשינ ןטוג טימ ןאק׳מ זא ,ןעזעגנייא טאה םלושמ ׳ר ןעוו
 ־טמענ םאװ ,לרעקיוה םעד ,ןעלהשמ ךאנ ןקיש לאז רע ,ןעלפאק ןםײהעג רע
 גאטײר§ ןקיטנײה ןופ ןלעפאב םיא ןוא ,טלעג־הריד םאד ןעיגױג רא5 ףיונוצ
 טאהעג ןראי עלא טאה סאװ ,לפאק רעבא .םעכאװ ןעינוינ ןלאצוצסיוא ןרעהפיוא
 רעד טשינ זיא׳ס זא ,טהגעטעג לאמםאד טאה ,רעדניק םמלושמ ׳ר טימ תונובשח

 .געװ
 ןעגנעהכאג טזאלעג ןוא טגער§עג רע טאה — ך דלוש סעינױנ ןעד זיא׳ם —
 .םארבא ןוא עכאד ץלא זיא׳ס — .פיל רעטשרעטנוא רעד ףיוא לםאריפאפ סאד
 זא ,טראװ ןײק ןטלאה ןענאק טשינ טעװ םלושמ ׳ר זא ,ןעזעגסיוא'טאה׳ם
 רעבא .ןעלעשי! ןוא ןהםדה ןשיװצ ךודיש םעד ןםילש סטכאנ־וצ תבש טעװ׳מ
 ןבעל ןגנאל ןײז ןיא טאה רע .ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז טאה םלושמ ׳ר
 םלושמ ׳ר טאה םעד ץוח א .הםדה ןוא עכאד יװ ןדלעה ערעםערג ןעװעג חצנמ
 םאװ ,תונוחצנ יד ןופ ךיז טמענ םימי־תכירא ןײז זא ,שינעדערגײא ןא טאהעג
 ־ראפ לאמנײא ,הלילח ,לאז רע ביוא .ןתקולחמ עלא ןיא ןטלאהעגפאיטאה רע
 תופיקת םאד זא ,ןעזעגנײא טאה רע .ןבראטש ךאנרעד דלאב רע טעװ ,ןריל

 לדײמ םעד ןוא רונש רעד ןו§ טײקטראפשעגנײא יד .סי5 יד ףיוא םיא טלאה
 .דחפ א ן§ראװעגנא םיא ףיוא טאה

 טעװ רע .געװסיוא ןא ןענופעג םלושמ ׳ר טאה ןשינעטכארט ךם א ךאנ
 ענװערדאלאיב ץיק ןתח םעד ןוא רענטוק ןועמש ׳ר ,ןעינױג טימ ןעמאזוצ ןראפ
 רעבא ,ןענמתח ךיז הלכ יד זומ םיאנת ףיוא .םיקרפ־ישאר ןבײרש טראד ןוא
 ןבעג הצע ןא ןיוש ךיז רע טעװ רעטעפש .ריא ןא ןכאמ ןעמ ןאק םיקרפ־ישאר

 .תובקנ עקיקענטראה יד טימ
 א ןתח םעד ןבעג וצ רעגײז םענעדלאג א ךיז טימ ןעמונעגטימ טאה רע
 ןוא טבעלעג טשינ טאה רעטאפ רעד) עדײז רעד ,רענטוק ןועמש ׳ר .,דנתמ
 םעפע זא ,ןםיוטשעגנא ךיז טאה ,(שילאק ןײק טאהעג הנותח טאה רעטומ יד
 הלפ יד זא ,ןעלמרומ טרעהעג ךיוא טאה ,עלעשיפ ,ןתח רעד .קיטאלג טשינ זיא
 ריא וצ ןוא לאמ ײװצ זיולב ןעזעג יז טאה רע שטאכ רעבא .טשינ םיא ליװ
 טאהעג קשח רע טאה יאדװא .ןלעפעג םיא יז זיא ,טראװ ןײק טדערעגסיוא טשיג
 רעד וצ ןוא ,טגײלעגגײא טאה םלושמ ׳ר םאװ ,ןדנ לבור טגזיוט ףגי3 יד וצ
 ,םלושמ ׳ר ײם .קלח ןײז ףיוא ראי טרעדנוה רעביא ןלאפםיוא טעװ סאװ ״דשורי
 ןא ןײז טעװ יבר רעד ביוא זא ,רעכיז ןעװעג ןענײז ,רעגטוק ןועמש ׳ר ײס
 םיראװ .ןבעגכאנ עכאד טעװ ,בוט־לזמ ןשטניװנא ןוא םיקרפ־ישאר יד ףיוא תודע
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 ־אלאיב רעסײה א ןעװעג זיא ,ל״צז בר רעניניטסארק רעד ,רעריא עטאט רעד
 .ןיבר ןגעק ךיז ןלעטש וצ ןגעװרעד טשינ ךיז טעװ יז .דיסח רענװערד

 ןוא ,שיט ןטקעדעג א ײב ,עיצנאטס רעד ףיוא ןסעזעג עלא טציא ןענײז ײז
 טיור קידמשוגמ א טימ ,דײ רעטײרב א ,רענטוק ןועמש ׳ר .לאמטכאנ ןסעגעג
 ןעקנוטעג טאה ,רעכע§ א יװ ,דראב־רעםײװ־ךלימ רעטײרפשעצ א טימ ןוא םינפ
 ןוא ןײרכ ןסײװ רעסעמ־ץיפש ןטימ טגײלעגויורא ,ךיױ־טארב ןיא לצירטש
 עטיור טימ לרוחב ןײלק א ,עלעשיפ .ןענרעל ןיא ןעמלושמ ׳ר טימ טסעומשעג
 ןײלק א ,עטאפאק רעטקאהעג א ןיא ,ןגיוא עקידנפיול עצראװש טימ ,ךעלעקעב
 טדערעג '.טראװ א ןפראװעגנײרא ךיוא טאה ,ךעלעוױטש עטצופעג ,עלעטיה
 טנרעלעגסיוא טאהעג ךיז טאה עלעשיפ .״התבכ״ ןופ איגום רעד ןגעװ ןעמ טאה
 ראנ־ואװ זא ,ןםײה לאז׳ס ,יוזא סעומש םעד טריפעג טאה עדײז רעד ןוא לטשפ א
 טאה םלושמ ׳ר .םײה רעד ןיא ךיז ײב עלעשיפ זיא ,ארמג לקיטש א ןא טפאכ׳מ
 .ענעגײא סאד ןעוט םינתח עלא זא ,טסואװעג טאה רע רעבא ,ץנוק יד ןענאטשראפ
 זענעק לאז רע ,רעװאנאכעשט רעדא רעװעשטאכאם א זיא רוחב־ןתח רעדעי טשינ
 ,טײקנסאלעג םרוחב םעד ןלעפעג זיא ןעמלושמ ׳ר .ןײלא ךיז ןופ לופלפ א ןגאז
 רעד ךאנ דיגנ א ןרעװ טעװ רע זא ,ןעװעג חוטב זיא רע .שוח רעשירחוס ןײז

 :רוחב םוצ ןאטעג גאז א טאה רע .ןאמרעגנױ רעשידיםח א ןבײלב ןוא הנותח
 ...!לטשפ םאד גנאלרעד ? וטםטראװ םאװ ,ונ —

 ,םיא ןאק׳מ זא ,ןמים א ,ןפיר יד ןיא ךרוטש א רעקצארם עלעװנײז ןאטעג ןוא
 .ןראנפא טשינ ,ןעמלושמ ׳ר

 עשזײא ׳ר טאה ,זיוה־טםאג ןיא ןסעזעג ןענײז ןתח ןטימ םינתוחמ יד תעב
 זא ,שרדמ־תיב.ןיא טראװעג טאה סאװ ,ןלאירבג השמ ׳ר טגאזעגנא שמשמ
 יד ןאטעג־פאט א טאה לאירבג השמ ׳ר .ןעמענוצנא םיא טײרג זיא יבר רעד
 טזאלעג ךיז ןוא ןדנעל יד ףיוא לטראג םעד טרירעגנא ,תואיפ עטלזײרקעג
 טאה לביטש םניבר ןיא .ףיוה לקיטש א ײבראפ טזומעג טאה׳מ .ןיבר םוצ ןײג
 א טרעכיורעג טאה יבר רעד .טכיל א ײס ,פמאל־ײטש א ײס טנערבעג טציא

 .ןצעז ךיז ןלאירבג השמ ׳ר ןםײהעג טאה רע .קוביצ־עקלױל ןגנאל
 .השקב א ךײא וצ באה׳כ — .ןאטעג גאז א רע טאה — לאירבג השמ ׳ר —

 ? רימ וצ — יבר רעד —
 .הרות־ןיד א וצ ךימ טפור ,ןתוחמ ןײמ ,יבר רענימיצנעס רעד —

 ... ? קידלוש יבר רעד זיא םאװ י.ןיבר םעד —
 ־רעביא ףיוא ,בר רעמאדאר םוצ ,עשראװ ןײק ןעװעג ןימזמ ךימ טאח׳מ —

 .ןעמוק ןעמ זומ הרות־ןיד א וצ .גאטסניד גאטכא
 רעביא ןפאש וצ ןעד טאה יבר רעד ? הרות־ןיד א ךײש זיא םאװ רעבא —

 ?ריא
 ,רענימיצנעס רעד ,ןײז לחומ רימ םע לאז רע .טשינ עקאט ײטשראפ׳כ —

 .הטוש א זיא רע
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 ־נערב ײז רע לאז סאװ וצ .טג א ןבעג טפראדעג אביקע טלאװ ׳לכש יפ־לע —
 '?תורבע וצ ןעג

 .יוזא יאדװא —
 .טלעג ליװ רע ןדײס —

 ׳ריבג א ,ערה־ןיע ןײק ,זיא רענימיצנעס רעד ? ןעמענ ךיא לאז ואװ —
 .ןאמערא ןא ,םשה־ךורב ,ןיב ךיא ןוא

 .יבר ,סײװ׳כ —
 .ררוב ןײמ ןײז טלאז ריא ,לאירבג־השמ ׳ר ,ליװ׳כ —

 .ןײז ךיא לעװ ,ררוב ןײז ןאק ךיא ,טלאה יבר רעד זא —
 טימ השעמ יד זיא סאװ ,לאירבג השמ ׳ר ,ךיוא רימ טגאז .חכ־רשײ —

 .ןעלעשיפ םעד טשינ ליוו יז זא ,טגאזעג רימ טאה׳מ ?רעטכאט סעינויג
 .סעיזאנמיג יד ןיא טקישעג יז טאה עמאמ יד ? שודיח רעד זיא סאװ —
 ליװ טציא .םימד־תכיפש ןוא תױרע־יוליג טימ לו5 ןענײז ערעײזירעכיב יד

 .יז טכעטש רעבאה רעד .רוחב ןשידיסח ןײק טשינ יז
 ? טבילראו ״דלילח ,ךיז יז טאה רשפא —

 .לאפשערעט־ןײלק ןופ רוחב א ןראפ וצ ןעמוקעג זיא׳ס ? סײװ ךיא —
 סבר רעלאפשערעט־ןײלק םעד זיא רע .רעטפאכעג א ראג ,הארוה־לעב א זיא רע

 .לקינײא ןא
 .ןגיובנעלעגעצאק ןד ׳ר ךאד זיא בר רעלאפשערעט־ןײלק רעד —

 .תמא ,אי —
 ,םענײש א רע טאה ןדײז א —

 םעד טימ ,רעגאװש ןײמ טימ םורא ךיז טפעלש רע ? סיורא טמוק סאװ —
 ןענײז רעװש רעד ןוא םארבא .עיצקעל א סעפע םיא טיג הסדה יד .ןעמארבא
 ךרוד ליװ רע .םיא ןא טשינ ךיז טריר ,רעדיװ ״דשא סעינױנ .זיומ־ןוא־ץאק

 .רעטאלב םעד ןכעטשסיוא ײז
 ? רעװש םוצ םארבא טאה סאװ —

 ...םדיבאו ןתד .האנש עטלא ןא זיא׳ס —
 ־עניג .לדײמ ׳אק ןטיונ טשינ רעבא ראט׳מ .טכער זיא טציא ,אמ ,ונ —

 ,םולשה הילע ,רעטומ יד ראנ ,טלאװעג טשינ ךיוא ןאביקע םעד טאה לדנענג
 .טראפשעגנײא ךיז טאה

 .ירצימ יל יואו ירצױמ יל יוא .טוג טשיג יוזא ןוא טוג טשיג יוזא זיא׳ס —
 ןשיװצ קוליח ןײק אטשינ זיא הריחב ןא .הריחב א טאה שטנעמ רעד —

 ...היתחת לואש ןוא דובפה אספ
 ןוא ליומ ןיא קוביצ־עקלױל יד ןעמונעגנײרא קירוצ טאה יבר רעד ןוא
 זייק ןעמוקסיורא לאמא טשינ לאז׳ס טאהעג ארומ טאה רע .ןעפאפ ןביוהעגנא
 ביוא זא ,ןעמלושמ ׳ר ןענעראװ וצ טסאפעגפא טאה רע .ןהסדה רעד טימ לושכמ
 יז לאז .ןליװ ריא ןגעק ןאט טשינ ןעמ לאז ,ןפוא־םושב טשינ ליװ לדײמ סאד
 רעד ךאנ הער תוברתל סיורא לאז יז רעדײא ,ראי עכעלטע ךאג ןציז רעסעב

 ...הנותח
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 \בין דובי3א\2

1 

 .טצ6יז םלושמ ׳ר יװ טרעהעג לטעמור^־עזיור טאה טכאנ רעד ןטימ ןיא
 ,הלילח ׳טשינ םיא טמעלק׳ס יצ ,םיא זיא סע סאװ טגערפעג םיא טאה יז
 טאה םלושמ ׳ר ראנ — ׳עלע&על ןרעטנוא רשפא םיא טנערב׳ס רעדא ,ךיוב ןיא

 :ןאטעג םורב א
 !קידאפס ׳אק ׳שינ ײרד < ףאלש —

 .טגער6עג לטעמור6־עזיור טאה — י ײט זאלג א ןכאמ ריד ךיא לאז רשפא —
 .ײט ןײק טשינ ףראד׳כ —

 ? וטספראד עשז־סאװ —
 .טרעפטנעעג ןוא טכארטעגכאנ טאה ןקז רעד

 .ראי קיסײרד א טימ רעגנײ ןײז ט5ראדעג טלאװ׳כ —
 ןײק ׳טזיב ? יוזא ,םשה ךורב ,ריד טלע5 סאװ :השעמ א ראנ רעה —

 ...קיצפופ וצ ערעדנא יװ ,ערה־ןיע
 ׳ר טאה — ןענפנח טאלג ךימ טסליװ רעדא ,ןטײקשיראנ טסדער ,טע —

 !קסע ןײד טשינ זיא׳ס .ךאמעג ךימ זאל ,סנטײװצ — .טמורבעג םלושמ
 ,קידהענכה טגאזעג לטעמורפ־עזיור טאה — טשינ ךיד ײטשראפ׳כ ,תמאב —
 רעד ןיא טדערעג םלושמ ׳ר טאה — טשינ ךיוא ןײלא ךימ ײטשראפ׳כ —
 טײרדעג ןוא טײרדעג באה׳כ — .ןײלא ךיז וצ בלאה ,בײװ םוצ בלאה ,רעטסניפ
 ןבעגעג ,רעדניק ןביז ,טאהעג רעבײװ ײװצ באה׳כ .טײרדעגסיוא טשינראג ןוא
 הרבח א ןךיא באה סאװ ןוא .ןענאילימ טסאקעגפא ךימ טאה׳ס ,טסעק ,סנדנ
 ורוד ןײמעג א טעװעדאהעגפיוא באה׳כ .םיארפ ,םינאראנ ,סרעםערפ ,םיאנוש

 .םלושמ ,ןדער טשינ יוזא ראט׳מ —
 ,ךיא דער ,גנוצ א באה׳כ גנאל יװ ? סאװ זיא ,טשינ ראט׳מ זא ןוא —

 ורענײד טשינ ,ןטניה ץימ םע זיא ,ןםײמש ןלעװ טעװ טאג זא ןוא
 ...!םלושמ ,עפ —

 א ׳ןירענעק א יז זיא ,רעטכאט ןײא וטםאה טא ו רעהא עפ ןוא ןיהא ע§ —
 ...םעראװ א טציז ןדעי ןיא ןוא ,ןביז באה ךיא ןוא ,עגולק

 רעטײװ רע לאז יצ טלקנעװקעג ךיז טלאװ רע יװ ,לײװ א טראװעגפא טאה רע
 רעטנוא זיא׳ם רעדא ,בײװ ןײז טשרמולכ זיא םאװ ,ענעדײ רעד טימ ןהנעטנײא

 .ןעװעג רבוג ,רעבא ,טאה ןדער וצ גנאלרא6 רעד .דובנ ץיז
 — ןביוהעגנא רעדיװ רע טאה — טשינ ןגיוט רעדניק ענײמ זא ,אלימ —
 א ,ןשקע ןא ,ןיושראפ רעטראה א ןיב ןײלא ךיא .דלוש סמענײק טשינ זיא
 ןו6 טײװ טשינ טלא6 ,ןעמ טגאז ,עלעפע׳ס ןוא ,עשר קיטש א ,קינסיעכהלוצ
 ,עטשרע יד .תואיצמ ןײק ןעװעג טשינ ךיוא ןענײז ענײמ רעבײװ יד .עלעמיוב
 טאלג זיא עטײװצ יד .ענעדײ עטסארפ א ןעװעג זיא ,ןײז לחומ רימ םע יז לאז
 עשיטײל ןבאה טגעמעג ךאד ךיא באה תוחפה־לכל רעבא .לזמ־םילש א ןעװעג
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 סקא ןא טפיוק׳מ יװ ,טושפ •טלעג ראפ ןגירק ךאד ןעמ ןאק סאד .םמעדײא
 ...קראמ ןפיוא

 .ןסירעגרעביא םיא לטעמורפ־עזיור טאה —■ ? וטםדער יװ ,םלושמ ,יוא —
 טאה — !טנאוו רעד וצ ראנ ,ריד וצ טשינ דער׳כ ,ענעדיי ,גײװש —
 ןיא טםעוו ?טראוו ןדעי רא5 וטםרעטיצ םאוו — •ןאטעג יירשעג א םלושמ ׳ר

 יןײז טשינ םונהיג ןײמ
 יװ ךיז לטעמור§־עזיור טאה — למיה ןופ טרעשאב ןענייז םיגוויז —

 .טרעפטנעראפ
 א ,לארשי רכוע עשופ א זיא םארבא רעד .יוזא םיוא טעז׳ם י אה —
 ןוא טעבנגאב ךימ ט׳רע .ןאמ א ןופ בײװ א טדערעגפא ט׳רע .ףאונ רעםואימ

 ? טראד יז טםײה יװ ,רעטכאט םעינױנ ןכאמ ךעלקילגמוא רע ליװ טציא .טלזגאב
 ןענײז ןרונש יד .ןלטב א זיא ,ןאמ םהאל ,רעדיװ ,לאירבג השמ רעד .הםדה
 .עשידנעלרוק יד ,בײװ םעלעיניפ רשפא ןדײס ...טשינראג טימ טשינראג יאדװא
 מיא לטעמורפ־עזיור טאה — ךעלקינײא יד ןופ תחנ ןבאה וטסעװ ,ונ —

 .ןטסײרט טװאורפעג
 יד — .ןגירשעג םלושמ ׳ר טאה — !תפוניט ךיוא ןענײז ךעלקינײא יד —
 יד .םעיוג ןםקאװעגסיוא ןוא סעלאקש יד ןיא ןעגנאגעג עלא ןענײז ןדיומ
 טימ רעטנוא ײז ףיוק !ײז ביג טלעג־הבונה .פעק עטסופ םתס ןענײז ןעגנױ

 !ןקוקנא טשינ רפס ׳אק םאד ליװ ,רדח ןופ םיורא טײג׳ם יװ יוזא !תונתמ
 ץלא טםנאק .טנאה עקראטש א טסאה ,םלושמ ,ןטכירראפ ךאנ טסנאק —

 .ןריפםיוא
 רעטלא ןא ןיב׳כ ? ךיא ןיב ףיקת א ראפ סאװ !המהב א יװ טסדער ? אה —
 ןײמ טימ ןלײטעצ ךיז טע׳מ ןוא ןבראטש דלאב ,לע׳כ .ראי קיצכא ןופ ,דײ
 ףיוא ןאט ףראװ א ךיז טעװ׳מ .ןטראװרעד מיוק ךיז ןענאקיײז ,םטוג־ןוא־באה

 ...לת א ץלא ןופ ןכאמ ןוא ,קירעשײה א יװ ״דשורי רעד
 טגאזעג לטעמורפ־עזיור טאה — !מלושמ ,ןענעראװאב ךיד טםפראד וד —

 .ץפיז םענעטלאהעגנײא ןא טימ
 יד טימ ןוא פארא פאק ןטימ טגיל׳מ זא ? ןענעראװאב ךימ ךיא ןאק יװ —
 טאה — !ליױורעד ךאנ בעל׳כ ,סנטײװצ .הירב רעפאנק א ןעמ זיא ,ףיורא םיפ

 !ײז טשינ ,םאבעלאב ךיא ןיב לײװרעד — .ײרשעג א ןאטעג םלושמ ׳ר
 ...!ךאד ךע הנעט סאד —

 טשינראג ײז טעװ׳ם .רעטניװ ןקיטנײה ךאנ ןבאה הנותח טעװ הסדה —
 טציז םאװ ? רעטכאט ןײד טימ זיא םאװ !שינעקיפעצ ףיוא ףאונ םעד .ןפלעה

 ...וןליפש ןרעה דלאב ןיוש געמ יז ?יז טראװ ןעמעװ ףיוא ?יז
 קיצנאװצ ןוא ריפ ׳אק טלא טשינ ךאנ זיא יז ? םלושמ ,וטםדער סאװ —
 ־טרעװ־טשינ־ןיב׳כ־םאװ־רעד ראנ לאז .ןײש־םטרובעג יד ןזײװ ריד ל׳כע .ראי

 !גוױז ןטכער םעד ןקישוצ ןעקנעדעג־וצ
 לאמ לפיװ ןיוש זיא רעקצארס עלעװנײז .ןכדש ׳אק טשינ זיא טאג —

 ...!תםחױמ א ךיוא .ןדער טשינ ךיז וצ טזאל יז ראנ ,ריא ײב ןעװעג
 .ןהסדה ןופ תםחױמ רעמ זיא יז ראנ ,םלושמ ,לחומ רימ ײז —
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 ןא ןעמענ לאז ראנ ׳ןדנ ןבעג ריא ל׳כיא !תורבק ןפיוא זיא םוחי —
 ...!זיוה ןיא ןדיומ עטלא ן׳אק ׳שינ ףראד׳כ .קע

 .ן6אלש טשינ טציא ןיוש טעװ רע זא ׳ןעזעגנײא לאמא טימ טאה םלושמ ׳ר
 טראד טאה רע .קעטאילביב ןיא ןײגנײרא ןוא ןביוהפיוא ךיז טלאװעג טאה רע
 רעבא .טכאנ עטלגאװראפ א ןגילרעביא טגעלפ רע ואװ ׳עפאס א ןײטש טאהעג
 .רעטיב ליומ ןיא ,גנע ןעװעג זיא פאק ןיא ,רעװש ןעװעג םיא ןענײז םיפ יד
 ןסיבעג םיא טאה׳ס .חמ ןיא טמושזעגמורא ןבאה ןשינעטכארט ענעםירעגפא
 עקידלזיפש יד ןיא ׳לדרעב ןרעטיש ןיא ׳תואפ ענעכארקעגםיוא בלאה יד ןיא
 לפאק־ףאלש סאד .ןצינעג וצ ײם ,ןסינ וצ ײס גנאלראפ א טאהעג טאה רע .ןעמערב
 •ןקור ןרעביא ןסאלעג םיא זיא טלעק א .לדײש ןופ ןלאפעגפארא טאהעג םיא זיא
 .טעב ןופ םי§ יד טלעטשעגפארא ןוא טקראטשעג ךיז רע טאה לײװ א ךאנ
 ןכוז ןעמונעג ןוא ךיש־קעטש יד ןיא ןכארקעגנײרא רעטסניפ רעד ןיא זיא רע

 .קארפאלש םעד
 .טגערפעג לטעמור&־עזיור טאה — ? וטסײג ואװ —

 !ףאלש ןוא גיל וד .טשינ ףיולטנא׳כ ,ארומ ׳אק ׳שינ באה —
 סאד ןענופעג ,רעםאװ־לגענ ןםאגעגפא טנעה עקידנרעטיצ טימ טאה רע
 זיא רע .ראדיראק םוצ ןײג טזאלעג ךיז טירט עקידלקאװ טימ ןוא ,שובלמ
 ךיז טאה רע .ןלאועג טשינ רעיש ןוא ןשטאל סבײװ םעד ףיוא ןטארטעגפיורא
 ןײרא טלאװעג טאה רע .ךיד ןיא פאלק א ןעמוקאב ןוא לוטש א ןא ןסיוטשעגנא
 ןיא טפאטעגנא טאה רע .ריט יד ןענופעג טשינ טאה רע ראנ ,קעטאילביב ןיא
 .בוטש ענעטכיולאב א ןעזרעד טאה רע .פוטש א ןאטעג ןוא עקמאילק א תוכשח
 א ןיא ,טעב גערב ן§יוא ןסעזעג זיא לדײמ סאד .רעמיצ סלדײא ןעװעג זיא׳ם

 ןגעקא ךוב א טנעײלעג ןוא ,ךעלכיש־קעטש ענעשױלפ ןיא ,טאלאכ־בוטש ןעיולב
 ־רעטניה ףיוא ןאטעג קור א ךיז טאה םלושמ ׳ר .לפמעל־ט&אנ א ןופ ןײש רעד

 .ץכעלײװ
 ...!לחומ ײז ? וד טםיב םאד —

 .עטשודיחרא§ א טגער&עג לדײא טאה — ? רעטעפ רעד טײג ואװ !רעטעפ —
 קעטאילביב ןיא ןײרא טלאװעג באה׳כ .טשינ ךיד קערשרעד .טשינראג —
 ןטימ ןיא וטםנעײל םאװ ?טשינ םעפע וטםפאלש םאװ .תועט א טכאמעג ןוא

 ? טכאנ רעד
 .ךוב א —

 םעד ןדניצנא ליװ׳כ ? עלעבעװש א וטםאה רש&א ? ךוב א רא8 םאװ —
 .קעטאילביב ןיא פמאל

 !טונימ ןײא —
 רעד ןיא לפמעל סאד ,טנאה ןײא ןיא ךוב סאד ןאטעג פאכ א טאה לדײא
 ־רא§ טצנאטעג ןבאה סנטאש ןטנוב .ןעמלושמ ׳ר רא§ ןײג ןעמונעג ןוא רערעדנא
 ןײטש ןבילבעג לײװ א זיא טלאטשעג םנקז םעד .טיפוס ן&יוא ןכארקראפ ,םיוא
 ןטײרב א ,זאנ רעגנאל א טימ ,ךעלנע שילרעטםיוא ,טנאװ רעד ףיוא טרעװילגראפ
 קעטאילביב ןיא ןײרא עדײב ןענײז דלאב .ןילק א יװ ,לדרעב קיציפש א ןוא פאק

 וןאטעג גערפ א טאה יז .פמאל־ײטש םעד ןדנוצעגנא טאה לדײא ןוא
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 ?ײט זאלג א רשפא ליװ רעטעפ רעד —
 •עװאקעשט זיא׳ס ? וטסנעײל סאװ .ןייג ,ןיינ —

 .גראבנעדעװס ןופ .ךוב א זיא׳ס —
 1 רענײא ראפ סאד זיא רעװ —

 .םונהיג ןוא ןדע־ןג םאד טבײרשאב רע .רעקיטסימ רעשידעװש א —
 ן ןײלק וצ ריד זיא גאט רעד .ךיוא רסומ־טבש ןיא אד זיא םאד .םיתוטש —
 עטרעביושעצ יד רעטניה ןו§ םורק טקוקעגנא יז ןוא טגערפעג רע טאה —

 .ןעמערב
 .ןפאלש טשינ ןאק ךע —

 ז ךיד טכעטש רעבאה רעד י זיא םאװ —
 .טשינ ןײלא סײװ ךע —

 טסיב ראג ,עטנרעלעג א ןוא עגולק א עקאט טסיב :םיוא ךימ רעה —
 ןײרא טלא5׳מ .םיורא טשינראג טמוק סעצנאמש עלא יד ןו§ .שיטקארפ טשינ

 .ןבאה הנותח ןוא ןרעװ הלכ א ףראד וד יװ לדײמ א .הרוחש־הרמ א ןיא
 .רימ ןופ קיגנעהפא טשינ זיא׳ם —

 עשיטײל ראפ א טדערעג ריד טאה רעקצארס עלעװנײז ? ןעד ןעמעװ ןופ —
 .םיכודיש

 .ןבאה־הנותח טשינ יוזא ןאק ךע ,רעטעפ ,דײל רימ טוט׳ס —
 ? עשז יוזא יװ —

 .ךודיש ןטדערעג ןײק ןופ טשינ —
 ? ןבילנײא ,םע טסײה ,ךיד טסליװ —

 .ןלע5עג רימ לאז רע ןוא ןעגעגעגאב ןצעמע דארג לאז ךיא ביוא —
 טסלאז ןוא פאצ ןעיורג ןזיב ןציזפא טםנאק !םעיזאטנאפ י סעקבאב —
 טבײרש סאװ ,קאינכ רעד ריד טלעפעג רשפא רעדא .ןענעגעגאב טשינ םענײק

 ...?רפס סנטאט ןײד רעביא
 רעבא ,זיוה שיגבר א ןופ טמאטש רע .רעטעפ ,קאיגכ ׳אק טשינ זיא רע —
 ,טנעה עטוג ןיא ןלאפעגנײרא טלאװ רע ןעװ .טנעגילעטניא ןוא גולק זיא רע

 — א ןרעװ טנאקעג רע טלאװ
 רע זיא וצרעד .םעלאפ ןביז ןיא ןצבק א ,לרערעל א ,רעפלעב א ? םאװ א —

 .פאק םעד ןהםדה טײרדראפ טאה׳ר ,רעה׳כ .ץאגײש א ןוא סרוקיפא ןא
 .ןשיגעדערגייא טימ לדײמ א זיא הסדה .רעטעפ ,דלוש ןײז טשינ זיא םאד —

 .םיא רא§ טשינ זיא יז ןוא ריא ראפ טשינ זיא רע
 .ע8אס רעד ףיוא אד טא .ךיד ץעז ,רעהא םוק .ךאד ךיא הנעט םאד —

 .דײ רעטלא ןא ןיב׳כ .רימ רא§ טשינ ךיד םעש
 .קנאד םענײש א —

 ןוא ןענאטשאב ןיוש זיא עינױנ .ןעלעשיפ טימ הלכ א זיא הסדה יד —
 .חספ רא§ ךאנ הנותח א ןעווארפ לאז׳מ ,ןעז ל׳כיא .ןבעגרעטגוא ךיז טעוו עכאד
 טנזיוט ײװצ שילש א ײב ןגײלנײא לע׳כ .טסײטשראפ וד יװ זיא ,ריד ךײש סאװ
 א טימ ךודיש א וט ראנ .ךיוא האװצ רעד ןיא ןםעגראפ טשינ ךיד לע׳כ .לבור

 .ךיש ענעסירעצ ןיא ןעײג ךעלמימכח עלא יד .רחוס
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 ןאק ׳טשינ ןעװ .שיטאפמים ןײז רימ זומ שטנעמ א .רעטעפ ,ןעז ל׳כע ~
 .טשינ ךע

 עגנױ :ןראװעג ראג עדאמ עײנ א .טכאנאב טשינ ןעײל ןוא ,ײג ,ונ —
 ? רעטלע רעד ףיוא ןאט ריא׳ט סאװ ,תודום עלא ןסיװ ןיוש ןליװ ײז ןוא ךעלדײמ

 ...!רעיופאק ץלא
 .טשינ טםײװ׳מ זא ,ןבעל וצ רעװש זיא׳ס —

 .טוג ׳שינ ךיוא זיא טלעװ־רענעי ףיוא ? רעגנירג זיא ,טםײװ׳מ זא ןוא —
 רימ וצ ןעמוקנײרא לאז רע ,לדמלמ םעד גאז .ײג ,ונ .ןובשח ןבעגפא ףראד׳מ

 .ןדער םעפע םיא טימ ףראד׳כ .ראטנאק ןיא
 ...!רעצלאטש א זיא רע .ןרעזײבנא טשינ ראנ ךיז לאז רעטעפ רעד —
 רע ראנ ,לרעםאװ ליטש א .ןסעפיוא טשינ םיא לע׳כ ,׳שינ רעטיצ —

 ...!םינפ ףצוחמ תוזע ןא .ףיט טבארג
 .טנוזעג טײז .רעטע5 ,טכאנ עטוג א —

 זיא דנאלשטײד ןיא .תוריקח ןא ,טושפ ןבעל ףראד׳מ .טכאנ עטוג א —
 ןעײק ןביוהעגגא טאה׳ר זיב ,טכארטעג גנאל יוזא רע טאה ,ףאסאלי§ א אד

 ...זארג
 יז :ריט רעד רעטניה ןעגאטשעג לײװ א ךאנ זיא יז .םיורא זיא לדײא
 ךיז טאה יז ראנ :קעטאילביב ןיא לפמעל סאד טזאלעגרעביא טאהעג טאה
 טאה יז ראנ ,םאװראפ טםואװעג טשינ ןײלא טאה יז .ןרעקמוא טלאװעג טשינ רעמ
 רעד ...שוק א ןאטעג ןוא ןפיל יד וצ קנעלעג־טנאה םעד טגײלעגוצ לאמא טימ
 ןענײז תױתוא יד ראנ ,ןקוקנײרא טװאורפעג ןוא ר&ם א ןעמונעגסיורא טאה ןקז
 רעד דעביא ענײא ןעגנורפשעג ןענײז תורוש יד ,קידלאג אד ,ןירגיאד ןראװעג
 טלאװ טפירש יד יװ ,זיולב רעכילגנעל א ןםקאװעגםיוא זיא ןטימ ןיא .רערעדנא
 ־רא§ וצ ,ךעלדעל־ןגיוא יד ןםאלשעגוצ לײװ א טאה םלושמ ׳ר .ןגיולפעגםיורא
 טאה רע .״קבי רבעמ,/ א ןעװעג זיא ר5ס סאד .שינעלדניװש־פאק םאד ןבײרט
 • טנעײלעג ןוא ,שיט ן&יוא ןענופעג טאה רע סאװ ,ןלוקאפש יד טלטאזעגנא

 ־ךאלמ רעד ססוג םוצ טמוק הריטפ רעד רא§ םאד ןסיװ טסלאז וד ,עדו
 ןיא דרעװש עטזיולבטנא יד ,ןגיוא טימ לופ טלאטשעג עקיטכרא5 יד ,תומה
 טאג העטסעל לאז רע ערמ־ביכש םעד ןדעררעביא טוט רע ןוא ,טנאה ןײז
 דחפ רעד ןוא ףאלש זיא שטנעמ רעד תמחמ ןוא :הדז־הדובע יד רעניד ןוא
 טרילראפ רע ןוא טלכיורטשעג טרעװ רע סאד טפערט ,םיא טגניװצאב טיוט ןו§
 ןלא8עג ןענײז ײז ןעװ עקיטײצראפ יד ןבאה םורעד :העש ןײא ןיא טלעװ ןײז
 םאװ דײר יד ןעװעג לטבמ ןוא טײל ןעצ ןפורעגפיונוצ גאטײװ ןופ טעב ןפיוא
 ןופ ןעמוק םאװ ,ןשינעטכארט עטכעלש יד ןוא המשנ תאיצי ראפ ןדער ןלעװ ײז
 ־עג םיא ןיא ןפראד השעמ ישנא סאװ גהנמ רעקיטראפטכער א זיא םע ןוא :ם״ם

 :ץיז טנראװ
 ןשיװצ טאה׳ר םאװ ,סאד .ןעלװאט יד ןםאלשעגוצ קיטסאה טאה םלושמ ׳ר
 רעטכעלש א ןעװעג זיא ,״קבי רבעמ״ ןפיוא ןפארטעגנא דארג םירפס ליפיוזא
 טײרג ןעװעג טשינ ךאנ רעבא זיא רע .רעביאראפ טאהעג זיא טײצ ןײז .ןמיס
 ,הבושת ןײק ןאטעג טאהעג טשינ ךאנ טאה רע .דרע עקידניז יד ןזאלראפ וצ
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 .האװצ ןײק טכאמעג טשינ טכער ׳תומלוע ףיוא טלעג ןײק טלײטרא§ טשינ
 טימ ריפאפ ןגיוב א טרעגלאװעג ךיז טאה עםאק רענרעזײא רעד ןיא ץעגרע
 תודע ןײק ןופ טעמתחעג ןעװעג טשינ זיא רע ראנ ,ןטקנופ ענעפראװעגנא
 םאװ ןענאמרעד טװאורפעג ךיז טאה םלושמ ׳ר .םקאוױרט טימ טלגיזראפ ןוא
 ־פא טימ טאה רע .טקנעדעג טשינראג טאה רע ראנ ,ןבירשעג טראד טאה רע
 ןעלנא ןפיוא פאק םעד ןפראװראפ ,עפאם רעד וצ טראשעגוצ ךיז ינק ענעמונעג
 .ןראװעג ןגיװשטנא זיא ןוא ךראנש א ןאטעג טאה רע .ןעלמירדנײא ןעמונעג ןוא
 טקוקעגנײרא ןביוש עטכיוהראפ יד ךרוד ןיוש טאה ,ןעמוקעגפיוא זיא רע ןעװ

 .ןגראמירפ רעםײװ רעד

2 

 םאװ ,טגיװ רעד .ןפאלש טגאקעג טשינ הםדה ךיוא טאה טכאנ רענעי ןיא
 טשינ רעמ טאה יז ןוא טקעװעגפיוא יז טאה ,רעטםנעפ ןיא ןזאלבעג טאה
 ןעמונעג ןוא ערטקעלע יד ןדגוצעגנא ,טצעזעגפיוא ךיז טאה יז .גיוא ןײק ןאטעגוצ
 ײז .ןפאלשעג ,םינפא ,ןענײז םױראװקא ןיא ךעלעשיפ־דלאג יד .ךיז ראפ ןקוק
 א ףיוא .ךאמ ךעלטניב ,ךעלדנײטש ,ךעלעםיש־עבאשז יד ןשיװצ טורעג ןבאה
 ןענײז ךיש יד .לטפאק א ,עקלאה ענעדײז יד ,דײלק םאד ןגעלעג זיא לוטש
 טראד ןבאה ײז לאז יז טקנעדעג טשיג טאה יז שטאכ ,שיט ןפיוא ןענאטשעג
 לדײמ םאד .ךיפעט ןפיוא טרעגלאװעג ךיז ןבאה ןקאזרעביוא יד .טלעטשעגקעװא
 .ןעלקאשוצ טכײל ךיז ןעמונעג ןוא ראה יד ןיא רעגניפ יד טקעטשעגגײרא טאה
 רע טאה ?בוטש ןיא ןעלשעה־רזוע ײב ןעװעג זיא יז זא ךעלגעמ םאד זיא
 טאה׳ם .לפאצ א ןאטעג טאה יז ?ריא ךאג טקנעבעג טאה׳ר זא ,טגאזעג תמאב
 ־נײלק םעד ןיא דארג !טבילראפ זיא יז .ינק רעד רעטניה ןאטעג ךאטש א ריא
 טאה יז םאװ ףיוא ,םאד .עטאפאק רעטקאהעג רעד טימ רוחב ןקדילטעטש
 ,אמ ןוא !ןםיװ םאד לאז אפאפ ןעװ ...!ןעמוקעג זיא ,טכירעג ןראי עלא ךיז
 טאה עדײז רעד ? ןײז אד טעװ סאװ רעבא !עיגאלק ןוא !םארבא רעטעפ רעד ןוא
 א יװ טוג יוזא ןיוש זיא יז .ןעלעשיפ טימ םיקרפ־ישאר ןבײרש טזאלעג ןיוש

 ...הלכ
 ־נא ,רעגעלעג ןופ פארא זיא יז .טלעטשעגפא ךיז קגאדעג םהםדה טאה אד
 ־םיורא טאה יז .שיט םוצ יןעגנאגעגוצ זיא ןוא ךעלכיש־קעטש יד טקעטשעג
 טשײלעג ןעװעג ןענײז ןעלװאט עניורב יד .ךוב־גאט ריא דאלפוש ןופ ןעמונעג
 עטראדראפ !ײז ןשיװצ ןגעלעג ןענײז םע .ךעלבלעג — ןטײז יד ,דלאג טימ

 ןוא ןראװעג טנקירטעגסיוא ײז ןופ זיא ענירג םאד םאװ ,רעטעלב ?ךעלמילב
 .ךעלטיר ,ךעלזערג ,ךעלעגיופ־רעמוז ?ןבעװעג יד זיולב ןבילבעג ןענײז םע
 ־נעמ ,ךעלעגנעלש ,ךעלעגנעטש ,ךעלעזײר טימ טלאמאב ןעװעג ןענײז ןדגאר יד
 ־יפ ןופ ךעלםיפ טימ ןוא שיפ ןופ ןפוש טימ ,עקידנראה ןוא עקיראה ,ךעלעשט
 ,ךעלעטניפ ,ךעלעגניר — םנכײצ ײלרעלא ןעװעג אד ןענײז םע .םרעטאגרעפ
 .טײטאב ןקידתודום רעײז טסואװעג טאה יז ראנ סאװ ,ךעלעםילש ,ךעלעטסעק
 .םאלק ןטירד ןיא ןעװעג יז זיא ,ךוב־גאט םאד ןבײרש ןביוהעגנא טאה יז ןעװ
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 ןעװעג וליפא זיא טראד ןוא אד .טפירשטנאה עשידניק א טאהעג ךאנ טאה יז
 .ראי ןטנצנײנ ןיא לדײמ א ןעװעג ןיוש יז זיא טציא '.זײרג רעשילאקיטאמארג א

 ...םולח א יװ רעבירא ןענײז ןראי יד
 עקינײא .ךעלטעלב עצנאג טרעפיהעגרעביא ׳טנעײלעג ׳טשימעג טאה הםדה
 םאװ ׳רעטלע םעד ראם ףײר ועלגײװעג־טשינ ןעזעגםיוא ריא ןבאה ןעקנאדעג
 .ךעלרעכעל ׳װיאאנ ןעװעג ןענײז ערעדנא .ןראװעג ןבירשעג ײז ןענײז םיא ןיא
 ףיוא טצירקעגםיוא ןעװעג ןענײז ןדײל יד .ןטילעג לאמעלא יז טאה — לכה־ךם
 !טאהעג טאה יז ןקערש עשילרעטםיוא ערע׳םאװ .הרוש רעדעי ןיא ,לטעלב ןדעי
 !םעניזוק יד ,רערעל יד ,םנירעליש יד ןו§ ,ןענאטשעגםיוא זיא יז תולװע לפיװ
 עכעלטרעצ טימ ןראװעג טנאמרעד ןענײז םארבא רעטעפ רעד ןוא אמ זיולב

 :ןענאטשעג זיא לטײז ןײא ףיוא .ןעמענוצ
 ךרוד ןוא םאזנײא קידנעטש ןיב ךיא י ןבעל ןײמ ןופ קעװצ רעד זיא םאװ״
 ןטםופ םעד ןופ ןעײרפאב טשיג ךימ לעװ ךיא ביוא .ןענאטשראפ טשינ םענײק

 ״!טײקינעטרעטנוא רימ ביג ,טאג .ןבראטש רעםעב ךיא ליװ ,ץלאטש
 ־נײרא ריא טאה עינאלק םאװ ,דיל א רעטגוא ,לטעלב רעדנא ןא ףיוא
 ? רעטרעשאב־טאג רעד ,לאמא ןעמוק רע טעװ״ :טנכײצעגנא ןעװעג זיא ,ןבירשעג
 ־קע ךיא .רימ ןופ טשינ טםײװ רע ,טשינ םיא ןאק ךיא ? ןעזםיוא רע טעװ יװ

 ןײמ וצ ךײלג ןעגנערב םיא טעװ לאזקיש רעד רעבא .םיא ראפ טשיג ריטםיז
 לרוג ץימ זיא רשפא ?ןראװעג ןריובעג טשינראג רע זיא רשפא רעדא .לעװש

 ״...?גאט ןטצעל ןזיב ,ןײלא ןבײלב וצ
 יז םאװ ,לאבמים א ,ךעלעשיפ ײרד טנכײצעגנא ןעװעג ןענײז ןטנוא ןוא

 .ןײמ ןײז ןםעגראפ טאהעג טנײה ןיוש טאה
 .ןראטניט ןיא ןעפ יד טקנוטעגנײא ןוא לקנעב א טקורעגוצ ךיז טאה הםדה

 טירט טרעהרעד יז טאה לאמא טימ ראנ .ןבײרשנײרא םעפע טלאװעג טאה יז
 טקעדעגוצ ךיז ,טעב םוצ טרעקעגמוא קנילפ ךיז טאה יז .ריט רעד רעטניה
 א טנפעעג יז טאה לײװ א ךאנ .קידנפאלש טכאמעג ךיז ןוא ערדלאק רעד טימ
 לפירקם א טימ טענפעעג ךיז טאה ריט יד .גיוא ןקניל ןיא לטלעפש לאמש
 ־קעטש ןיא ןוא ענאמיק רעטיור א ןיא ,עמאמ יד ןעמוקעגנײרא זיא םע ןוא
 ־סיורא ןבאה׳ם ןוא ,לכיט לעג א טימ טלקיװעגמורא ןעװעג זיא פאק רעד .ךיש
 :ןאטעג גאז א טאה יז .םידעפ עיורג טימ טשימעג ,ראה עצראװש ראפ א טקוקעג

 ז ערטקעלע יד סעפע טנערב םאװ ?טספאלש וד ,ןבעל הסדה —
 .םעיװ יד טנפעעג טאה הםדה

 .לכיב א טנעײלעג ןוא ןפאלש טנאקעג טשינ באה׳כ ? וד טסיב םאד !אמ —
 עטאט זײד .ןגראז יד ,טניװ רעד ?ןפאלש טשינ ךיוא ךימ טזאל׳ס —

 .טכראנש רע :טײהניואװעג עײנ א טכאמעג ךיז טאה
 .טכראנשעג לאמעלא טאה אפ —

 .ןפילאפ ןבאה זומ רע ...טנײה יװ יוזא טשינ —
 ...!ןײרא טעב ןיא רימ וצ םוק ,אמ —

 .לדרעפ א יװ ,טסעפאק וד :עבט א טסאה .לאמש־וצ זיא׳ס ?םעפע סאװ —

 !ןעפאק ׳שינ ךיד לע׳כ —
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 רעה .ןגיל ןופ ײװ רימ ןעוט רענײב יד .ןצעזוצ רעסעב ךימ ל׳כאי —
 ,טםײװ וד .םעומש ןטםנרע ןא ןבאה ריד טימ ףראד׳כ ׳רעטכאט ,םיוא ךימ
 רעסיוא רעמ ׳שינראג באה׳כ .פאק ןיא גיוא ןא יװ ביל ךיד באה׳כ זא ,דניק
 ,טשינ םענײק ףראד רע ןוא טסיאאגע ןא זיא ןײז טנוזעג לאז עטאט ןײד .ךיד

 -ךאז עקירעביא ןא םיא ראפ ןיב ךיא
 !אפ ןגעק ןדער וצ ףיוא־רעה ,אמ —

 ,ךיז ראפ טבעל רע .זיא רע סאװ סאד זיא רע .טשינראג םיא וצ באה׳כ —
 טםלאז ,ךאי ליװ ,רעטכאט ,וד ראנ .טניואװעגוצ ןיוש ךימ באה׳כ ,היח א יװ

 .ךיוא רימ ראפ ןיוש .ךעלקילג ןײז
 ?אמ ,םאד וטסגאז סאװ ןגעק—

 עז׳כ .ךודיש א וצ לדײמ א ןעגניװצ ןופ ןטלאהעג ׳שינ לאמנײק באה׳כ —
 .געװ ןטכעלש א ףיוא טםײג וד ראנ .ןכאז עטיונעג ןופ סיורא טמוק׳ס םאװ ןיוש

 ,רעבײרש א ,רענרעל א — ,לגנײ ליואװ ץנאג א עלעשיפ רעד זיא ,םנטשרע
 ףיוא טאה אקיאמאי שירעב זא ,רעה׳כ .עניוזא טשינ ךיז ןרעגלאװ׳ס .רחוס א
 ־עגנא ןא ,רענטוק ןועמש ,עדײז רעד זיא ,םנטײװצ .גיוא ןא ןפראװעג םיא

 -םנײז ץלא זיא ראי טרעדנוה רעביא ןוא ריבג רעטפאטש
 ...!םעגראפ ...׳שינ לאמנײק ןעלעשיפ םעד טימ ל׳כיא ,אמ —

 שיריבג א ראפ יאדװא ךיד טסטלאה יד !ןדערםיוא ןזאל ךימ ךאד טםגעמ —
 רע ראנ ,לבור ראפ א טאה עטאט ןײד .תועט א ךעבענ טסאה וד רעבא .דניק

 ,הלילח ,ןלאז רימ — ןרירנא טשינ ײז ט׳רע .גאט ןצראװש א ראפ ײז טלאח
 .תמא רעצנאג רעד זיא םאד .וצרעד עקנארק א ןוא ןדנ ןא לדײמ א טסיב .ןײגסיוא

 ...!ליװ אמ יד םאװ ׳שינ םײװ׳כ —
 ןעלפאק ןסײהעג ןיוש ט׳רע .ןלזג א יװ ,טראפשעגנײא ךיז טאה עדײז ןײד —
 ןשארג ׳אק זדנוא ט׳רע זא ״רעובש א ןאטעג ט׳רע .טלעג־ןכאװ׳ס ןלעטשפא זדנוא
 עטאט ןײד .רעסאװ ןפיוא ןבײלב ן׳רימ .ןביולג םיא טםגעמ .ןזאלרעביא ׳שינ
 רעקנארק ןיב ךאי .טשינ םאד ןאק ןפאלש ןוא ןםע יװ רעמ .טשינראג וצ גיוט

 !ןבײרטנא גנאל לאז׳כ יאװלה .טסנײמ וד יװ
 ,..!אמ —

 באה׳כ .דײ רעליואװ א זיא םארבא רעטעפ רעד .רעביא ׳שינ רימ סײר —
 טכאמעג ךעלקילגמוא ט׳רע .ןזאלראפ ׳שיג םיא ףיוא ךיז ןעק׳מ ראנ .ביל םיא
 .רעגארפ םאדאמ יד — ? טראד יז טםײה יװ — יורפ א טריפראפ ןוא בײװ ןײז
 זיב טראװ ןוא ,םאג עװאלאטם רעד ףיוא ,עגארפ ןיא ןבארגאב ץעגרע ךיז ט׳יז
 טכארט׳כ זא ץראה םײב ךימ טדײנש׳ס ,טנװא ןא ףיוא ןצארקסיוא ךיז ט׳רע
 .חנ ןשארג ׳אק ׳שינ ןבאה רעטכעט יד .ןםירעגםיוא טרעװ אמח .ריא ןגעװ
 ןכעטשסיוא זדנוא ךרוד ליװ רע .זיוה רעזדנוא ףיוא טגײלראפ ךיז רע טאה טציא

 ...רעטאלב םעד
 !ביל םיא באה ךאי —

 טײרדעגרעביא ןא זיא דײ רעד זגונעג ראנ ,ןרעג ךיוא םיא באה׳כ —
 לרוחב סאד ...י םיקםע עדמערפ ןיא ךיז רע טשימ םאװ .ןאטאלראש א ,לםעלש
 .טשינ ךיוא רימ טלעפעג — לשעה־רזוע רעד ...ז אה ? טראד רע טםײה יװ --
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 ־סיורא ןייש ץנאג םיא ל׳כאי ן טשינ יצ טסרעה וד ,ןבאה ׳שינ אד םיא ליװ׳כ
 ...!ן8ראװ

 ...!רעמ ׳שינ טמוק רע —
 ׳ענײש א ׳עראה עניאנק ,טסיב .ליוה ןוא טעקאנ .לדײמ םערא ןא טסיב —
 מינ ןוא אי ןש׳יצ ןפאכסיוא ןעלעשיפ םעד טע׳מ .ןײש קיבײא ׳שינ זיא׳מ ראנ

 .זאנ א טימ ןבײלב טסעװ ןוא
 !טנײה ולי8א .ןפאכסיוא םיא ןעמ לאז —

 !ןבעג טשינ ןדנ ׳אק ריד׳ט עדײז רעד ?ןעמענ ךיד טעװ רעװ —
 !םענײק ׳שינ ךראד׳כ—

 וד ןעװ .סעטנסחי עניוזא ןעזעג ןיוש טאה׳מ ,רעטכאט ,ןפראד טסעװ —
 טרעדנוה טסאקעגפא סע טאה ,קצאװטא ןיא ןגעלעג ,טכאדעג טנײה טשינ ,טסיב
 ןעמ טסײװ ןעגנול טימ ראנ ,ןקערש טשינ ,הלילח ,ךיד ליװ׳כ .ךאװ א לבור
 םיריוטקאד יד ראפ טשינ טאה׳מ זא ,ןײז טשינ לאז העש יד .טשינ לאמנײק

 .ךוד םעד םיוא ןעמ טכיוה ,םעיראטאנאם יד ןוא
 !ןעמ טבראטש ,ונ —

 ׳שינ טסלאז זפיר רעטעביז רעד ײב ןא ךימ טםמענ וד ,רימ זיא ײװ —
 .טכארטעגרעביא ץלא ןוא ןפאלשעג ׳שינ טכענ ןיב׳כ .יוזא טאלג דער׳כ זא ,ןענײמ
 טגאזעג רימ טלאװ׳מ ןעװ .טלעװ רעד ףיוא טנײרפ ןרעםערג ׳אק ׳שינ טםאה
 טשינ טונימ ׳אק ךאי טלאװ ,לגאנ ןטםדנימ ןײד ראפ ןקערטש ןבעל ןײמ לאז׳כ
 עמאמ ןײד ןוא ,הנכס רעסיורג א ןיא טםיב זא ,דניק ,ןסיװ טסלאז .טרעלקעג

 ...!ךיד טנראװ
 !ןבראטשעג טשינ ךאנ ןיב׳כ .תוניחת יד טימ ףיוא רעה ,אמ —

 !ןושל א ראנ רעה .גנוצ יד פא ריד סײב —
 !ןעלעשיפ םעד טשינ ליװ׳כ :ןפא ריד גאז ךאי —

 ן טראװ עטצעל׳ם סאד זיא —
 .אי —

 ןעמ םאװ תמא זיא׳ס .ןעמעראברעד ריד ףיוא ךיז טאג לאז ,אמ ,ונ —
 ראנ .טריטםוג ׳שינ ךיוא ןטאט ןײד ןיא באה ךאי .אנוש א זיא דניק א זא ,טגאז
 ־עג ךאי באה ,ןדערט טימ ןםיג ןביוהעגנא טאה םולשה הילע עבאב ןײד זא
 ןבאה רעדניק עקיטנײה .הפוח רעד וצ ךימ ץטריפ .ןײגרעביא םנײמ לאז * טגאז
 טעװ עטאט ןײד ראנ .ןגײװש ל׳כאי ,אלימ .רענײטש ראנ ,רעצרעה ׳אק ׳שיג

 .טיורב לקיטש א ןא ןבײלב ן׳רימ .ןטלעװ ןגײלנײא
 .ןטעברא ןײג לע׳כ -■

 וד .ןביוהפיוא רעגניפ א טםנאק יד יצ ץיז זאנ רעד טימ יוזא טםלאז —
 ריפעק םעד גאט ןיא לאמ ײרד ןגארטכאנ ׳שיג ריד לאז׳כ .םיוק טםבעל
 א ןבאה טספראד .תוחוכ יד ןופ ןלאפעג ,םולשו סח ,וטםלאװ ,ןארט םעד טימ
 עלעטאט ןײד טעװ ,גיוא ןא ןכאמוצ ל׳כאי זא .טלעג ךם א ןוא םײה עמעראװ

 ...עמאמ־ףיטש א ןעגנערב ןגראמ ךײלג ריד

 ...!ךאמעג ךימ זאל ,אמ —

 .טנעה עדײב טימ םינפ סאד טקעדראפ טאה הםדה ןוא
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 וצ ןײז טעװ׳ם ראנ ׳רעטרעװ ענײמ ןעקנעדעג לאמא טםעװ .ןיוש ײג׳כ —
 .טעפש

 ,טרע&טנעעג טשינ טאה הםדה זא ראנ ׳לײװ א טראװעגפא טאה עכאד
 ־גנירפש יד .ףראװ א ןאטעג ךיז טאה הםדה .ריט יד טכאמראפ ןוא םיורא יז זיא
 ־עגוצ ׳טעב ןופ םיורא זיא יז .ןעגנולקעגפא שזא ןבאה ץארטאמ ןיא םרעדע§
 ־רעד .דאלפוש ןיא טקורראפ םע ןוא לײװ א טלקאװעג ךיז ,ךוב־גאט םוצ ןפאל
 .בוטש ןטימ ןיא ןײטש ןבילבעג זיא ןוא ערטקעלע יד ןשאלעגםיוא יז טאה ךאנ
 א יװ ׳ןביוש יד ןיא טפאלקעג ׳ײטש רענעקורט א ןלאפעג זיא ןםיורדניא
 ךײלג 5 ליפעג שילרעטםיוא ןא טאהעג טאה הםדה .ןזאלבעג טאה טניװ א .לגאה
 ,רעגניפ־ןציפש יד ףיוא ,ךעלעמאפ טאה יז .עריא ןעװעג טשינ רעמ טלאװ בוטש יד
 טשינ רעמ טאה יז ראנ ,טקעדעגוצ ךיז טאה יז .רעגעלעג םוצ טרעקעגמוא ךיז
 זיא ןרעטש רעד .ןאטעג ײװ ריא טאה פאק רעד .ןרעװ ןפאלשטנא טנאקעג
 טכראשעג טאה ,לםקא ןרעטנוא ,טײז רעקניל רעד ןיא ץעגרע .םעראװ ןעװעג
 ,רעטרעװ םצנימ ראטקאד טנאמרעד ךיז טאה יז .זדלאה ןיא טלערקעג ,טםוה א
 ־נײא טאה הםדה .טעטאלראפ ראנ ,טלײהעגםיוא טשיג זיא טײהקנארק יד ־זא
 א ןיא ,רעטרעװ ןא ,טאג ןטעב ןעמונעג ןוא ןשיק ןיא םינפ םאד ןבארגעג

 .קצאװטא ןיא ןגעלעג זיא יז ןעװ ,טםאפראפ ןײלא טאה יז םאװ ,הליפת

 דובי3אן2
 טנגעזעג ךיז טאה רע יװ םעדכאנ ,ןטילש ןיא ןםעזעגנײא זיא םארבא ןעלו
 .םאג עטאלז רעד ףיוא ,םײהא ןריפ ןםײהעג ךיז רע טאה ,ןעלשעה רזוע טימ
 ןליופאב ןוא לםקא ןיא ןאמרופ םעד ןאטעג םיוטש א רע טאה געװ ןטימ ןיא רעבא
 .םאג עװאלאטם רעד ףיוא ץעגרע ,עגארפ ןײק ןראפ ןוא לעשיד םעד ןעײרדוצםיוא
 .קישאד ןרעטנוא ןצארק ןעמונעג ךיז ןוא דרעפ םאד טלעטשעגפא טאה יוג רעד
 רעקיטםארפ רעד ןיא העיםנ עטײװ אזא ןכאמ וצ קשח ןײק טאהעג טשינ טאה רע
 םעד ןעזרעד לאמאכאנ ןוא קירוצ ףיוא טקוקעגמוא ךיז טאה רע ןעװ רעבא .טכאנ
 םעד טרעקעגמוא רע טאה ,עכאפאפ רעד ןיא ןוא רעטופ ןגנאל םעד ןיא ץירפ

 :ןאטעג ײרשעג א ןוא שטײב רעד טימ עכאפ א ןאטעג ,ןטילש

 ...!אטײה !אלאמ ,איװ —

 רעטנוא ןופ ןםאשעג ןבאה ײנש רעקיטש ,ןפיול ןעמונעג טאה לדרעפ םאד
 טאה לקעלג םאד ,טײרדעג ,טשטילגעג ךיז טאה ןטילש רעד ;םעװאקדאפ יד
 ןכאמ טעװ ,אמח ,בײװ ןײז זא ,טםואװעג טאה םארבא .ןעגנולקעג ףראש
 לאמ עטצעל םאד םיא טאה יז .ירפרעדניא ןגראמ ןעמוק טעװ רע ןעװ ,ןלאדנאקם
 יז טעװ ,םײה רעד רעםיוא ןקיטכענ לאמנײא ךאנ טעװ רע ביוא זא,,טנראװעג
 טנעקעג טשינ טראפ טאה םארבא רעבא .ןטאט םוצ רעטכעט יד טימ קעװא
 טג׳עג םיא בילוצ ךיז טאה םאװ ,עטבילעג עײרטעג ןײז ,ןאדיא ןײלא ןזאלרעביא
 רעטניה םאג רענעפראװראפ א ןיא טצעזאב ךיז ,רעגארפ ןאעל ,ןאמ ןכײר א טימ
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 טאה רע .טשינ טמוק רע םאװראפ סורדראפ ןופ טרעצראם טרעװ ןוא ׳טאטש רעד
 טאהעג ןטבענ טשרע ריא ןוא םיצורית ײלרעלא ןא&עלעט ןכרוד טגאזעג ריא
 זיא אדיא ראנ .ערעינאבנאב א ןוא ןעמולב טעקוב א ״ץעינאלםאפ״ א טימ טקישעג

 .תוגתמ טימ ןרטפפא טנעקעג טאה׳מ םאװ ,ןעיורפ יד ןופ ןעװעג טשינ

 רעד ףיוא סיורא זיא ןוא עבאשז יד ,ענשטינארג יד ײבראפ זיא ןטילש רעד
 וצ טונימ ףניפ ןזיװעג טאה זיוה־טאר ןו§ םערוט ןיא רעגײז רעד .םאג־ןראטאנעס
 רעד ןענאטשעג זיא םקניל .יװאקמאז ץאלפ ףיוא סיורא ןעמ זיא דלאב .ףלעװצ
 דיז טאה טציא ןוא ןגיגעק עשיליופ טניואװעג םיא ןיא ןבאה לאמא םאװ ,םאלש
 ןבאה רעיוט םײב .ראטאנרעבוג־לארענעג רעשיםור רעד ןטלאהעגפיוא טראד
 קיצנײא ןא .ןםקיב יד ףיוא ןטענאיאב טימ ןטאדלאס עטצלעפעגנא טכאװעג
 טאה׳ס .ןטכיולאב־לעה ןעװעג זיא קאטש ןטשרעביוא םעד ףיוא רעטםנעפ
 עשירצאשלב ןוא ןעגנורעװשראפ עשיטכאנ־טעפש טימ טראד ןופ טכיוהעג
 ־לקנוט ,ןסאג ,ןקראמ ןגיוצעג ךיז ןבאה ,לאט ןפיט א ןיא ,םטכער .תודועם
 טראד ןוא אד למיה רעטילגעגנא שיטכאנ־טעפש רעד ,ןפמאל־זאג ןופ ןטכיולאב
 ןבאה םירוכיש .טליבעג ןבאה טגיה .קירבאפ א ןופ ןעמיוק א טימ ןכאטשעגכרוד
 ,טאטש עשידרערעטנוא ןא ןא אד ךיז טביוה׳ם זא ,טכודעג ךיז טאה׳ס .ןגירשעג

 .היתחת־לואש ןיא קעװא ץעגרע טרי8 םאװ

 ־יוא ,םעמראפטאלפ ,ןרו§ ,ןעיױומארט טימ לופ גאטײב זיא םאװ קירב יד
 ,ענעריורפראפ א ןגעלעג זיא לסײװ יד .קידײל בלאה ןעװעג טציא זיא ,ןליבאמאט
 טאה לפענ ןכעליולב ןיא .ןגערב יד טימ טשימעגנעמאזוצ ,ײנש ןיא טליהעגנײא
 וצ ןעװעג רעװש זיא׳ם .טנװײל א ףיוא טלאמעג יװ ,ןעזעגםיוא טפאשדנאל יד
 ־עג אד ךיז ,םארבא ,רע טאה קירוצ םישדח עכעלטע טימ טשרע זא ,ןביולג

 ןיא ןוא רעטפאלק ןגײל ןיא ןצנוק ןזיװעג ,לדעב ןשליבסנאמ ןיא טעקסױלפ
 רעשיטאטש־רעטגיה טימ טקעמשעג ט§ול יד טאה עגארפ ןיא .טירט־רעסאװ
 ־קעװא ךיז קידנשיצ ןוא קידנפײפ ןבאה םאװ ,ןוױטאמאקאל ןו§ ךיור ןוא טלעק

 .תומוקמ עשיםור עטײװ יד ןיא ןלאזקאװ יד ןו§ טפעלשעג

 טלעטשעגפא ךיז טאה עלעטילש סאד ןעװ ,סנײא וצ טנעאנ ןעװעג ןיוש זיא׳ס
 ־רעד טאה םארבא .עװאלאטם רעד ןבענ לםעג א ןיא זיוה ןקיקאטש־רי8 םײב
 ראנ ,טשער א ןבעג טװאורפעג טאה ןאמרופ רעד .לבור םענרעבליז א טגנאל
 שזא ךיז טאה רעבײרטנא רעד .טנאה רעד טימ ןאטעג ךאמ א טאה םארבא
 טאה שזורטם רעד .קאלג םעד ןעיצ קיטםאה ןעמוגעג טאה םארבא .טמלצעגרעביא
 .רעקיצרעפ א טפוטשעגנײרא םיא טאה םארבא ןוא לםילש ןםיורג א טימ טנפעעג
 ־נײרא טזאלעג ךיז ןוא ןרעיומ עדגילב ײװצ טימ ףיוה ןגנאל א ײבראפ זיא רע
 ךיז טאה׳ס לײװ ,לאטש א ןײז טזומעג אד טאה׳ם .גנאגנײא ןטצעל ןיא ץיג
 ןטרע§ ן6יוא טאהעג אד טאה אדיא .דרע§ א ןופ ןעשזריה םאד טרעהרעד
 שיגעבײלברעביא ןא ,ךאד םענרעזעלג א טימ עילעטא ןא ןוא הריד א קאטש

 .ײרעלאמ ןיא טליפשעג ךיז טאה סאװ ,לדניז א סטריװ םעד ךאנ

 ־פא טזומעג ךיז ןגעװטםעדנו§ טאה רע רעבא ,טלייאעג ךיז טאה םארבא
 ־עג אד טאה׳ם .טעקואימעג ןבאה ץעק .ןעמעטעפא ןוא קאטש ןדעי ךאנ ןלעטש
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 רעד העװש ןעװעג םיא ןענײז םי§ יד .לאבראק ןוא םטע&־ריזח טימ טקעמש
 א ןיא ןםעגעג טאה רע םאװ ,לאמטכאנ םעד ןו§ .ךיג טפאלקעג טאה םלופ
 ׳ײא־ײא־ײא .ןדנעל יד םורא טקירדעג טאה ,ן&נארב ׳םנזדנעג ,שי6 ׳ןאראטםער
 ץנימ ראטקאד ןעװ — .ןײלא ךיז וצ טגאזעג רע טאה — !קעװא ךימ עגרה׳כ

 ...!ןעזעג םאד טלאװ
 א ןאטעג טאה׳ם .לפענק םאד טפאטעגנא רעטםניפ רעד ןיא טאה רע
 זיב ןטראװ גנאל ןפראד טעװ רע זא ,טבירעג ךיז טאה רע .גנולק ןשיגאזגיז
 .טירט עריא טרעהרעד ךײלג ךיז ןבאה׳ם רעבא .ןענעפע טעװ ,טםניד יד ,עשאז

 .שטיװק א טזאלעגםיורא שזא יז טאה ,ןעמארבא ןעזרעד טאה יז ןעװ
 רעד ,טאג רעביל) םאכאק ןעיצבאב קאי !םארבא ןאפ !ינאכאק עשזאב —

 ..,!(עבאב יד ביל באה׳כ יװ ,םארבא ןאפ
 ן ןיוש טפאלש ינאפ יד —

 !טםאג א ראפ םאװ .ןעמוקנײרא ןאפ רעד לאז .טשינ ךאנ —
 טאה יז ראנ .קיםײרד ןוא רי§ רעדא ײרד ראי א ןעװעג טלא זיא עשאז
 ־דלע§ א ךאנ הנמלא ןא ןעװעג זיא יז .קיצנאװצ־ןוא־עכעלטע ןו§ יװ ןעזעגםיוא
 רעגארפ אדיא ײב .ריבים ןיא קירוצ ראי ןעצ טימ ןבראטשעג זיא םאװ ,לבעפ
 רעד טימ ןםעגעג טאה יז .זיוה ןיא ענעגײא ןא ײם ,טםניד א ײם ןעװעג יז זיא
 ,ןאדיא הנתמ א טכארבעג טאה םארבא לאמ ל&יװ .שיט ןײא ײב עטםאבעלאב
 א טימ ,עכעלקיד א ןעװעג זיא עשאז .ןעשאז טפיוקעג םעפע ךיוא רע טאה
 טמעקראפ ראה עדנאלב יד ,לזענ ןםירראפ א ,םינפ טײרב א ,םעזוב ןםיורג
 טרעײשעג ,שעװ ןשאװעג ,טכאקעג טאה יז .ךעלצנערק ןיא ןטײז עדײב ףיוא
 ןבאה טשינ ןופ .טײצ לי&וצ טאהעג לאמעלא ןוא ,טקירטשעג ,טײנעג ,ליד םעד
 טרעטעלבעג ןוא ןטפעה ןיא ןענאמאר־לאנימירק טנעײלעג יז טאה ,ןאט וצ םאװ
 טציא טאה יז .ןשיק ןרעטנוא טײרג ןגעלעג זיא םאװ ,תומולח־רתופ ןקיד א ןיא
 ־אפ יד פאק ןײז ןופ ןעמונעגפארא ,רעטופ םאד ןאטםיוא ןעמארבא ןפלאהעג
 ײב ןעמונעגוצ ,(רעגני&־ץיפש יד ףיוא טלעטשעג ײברעד ךיז טאה יז) עכאפ
 ־ראפ טשינ ןגעװטםעדנופ ןוא טמעטאעג רעװש טאה םארבא .םריש םעד םיא

 .ןפיר יד ןשיװצ ןאט וצ פינק א ריא ןםעג
 ? ינאפ יד טכאמ םאװ —

 .ןײגנײרא ןאפ רעד לאז .טשינ טפאלש יז —

 זיא בוטש יד .ןאדיא ןעזרעד ןוא ריט יד ןאטעג פוטש א טאה םארבא
 ןעגנאהעג ןבאה טנעװ יד ףיוא .רעגײטש ןשיטםיטרא ןא ףיוא טרילבעמ ןעװעג
 רעטםנעפ יד ײב .ןעמארבא ,םיא ןופ גנונכײצ א — ײז ןשיװצ ,רעדליב םאדיא
 .פעט־ןעמולב ןיא ןוא דרע םרעמע ןיא ןםקיװעג עשיפארט ןענאטשעג ןענײז
 ײלרעלא טלעטשעגםיוא ןעװעג ןענײז ךעלכעלעטשעג ןוא ךעלעשיט ףיוא
 ־עמ רענעזנארב א ,ךיוב ןקיכעלײק א טימ אדוב רענעײלעצראפ א ?ךעלרוגיפ
 ןיא .רענרעה טימ ריטאם רענעשעמ א ןוא לדרעב קיציפש א טימ לע§אטםי§
 ־עלג ןיא .ןטפירשטײצ ןוא ךעלכיב ןפראװעצ ןגעלעג ןענײז סעצילאפ־רעכיב
 עשירעלטסניק יד זא ,טסואװעג טאה םארבא .טכיל טקעטשעג ןבאה רעטכײל-ענרעז
 א ףיוא ןםעזעג זיא אדיא .ןטײהלצנײא עלא טימ טנאלפעג זיא גנונעדראמוא
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 ןטײרב א טימ טלטראגעגמורא קאר־זיוה םענעדײז־ץראװש א ןיא ,לעטא§ ןקירעדיג
 ןיד א טרעכיורעג טאה יז .ןלאדנאס עטיור ןיא ןוא לטראג םענעט8אהעגםיוא
 ־נארפ א ןיא טקוקעגנײרא ןוא קוטשדנומ ןגנאל א טימ לסאריפאפ שירעבײװ
 א רא1 טמשעג קירוצ ןראי טימ טאה אדיא .לאנרושז ןטרירטסוליא ןשיזיוצ
 זיא טציא .רעלעב ףיוא ןזירפ ןענואװעג טאהעג לאמ עכעלטע טאה יז .טײהנײש
 ־ראפ האה עצראװש־ךעפ יד .רעקיםײרד עפיט יד ןיא יורפ א ןעװעג ןיוש יז
 עצראװש יד רעטנוא .םידעפ עיורג טאהעג ןיוש ןבאה ,עקלאפ א ןיא ןריוש
 רעד ןיא ןגעלעג זיא טײקפראש א .רעדנער עלעקנוט ןענאטשעג ןענײז ןגיוא
 ןעזרעד טאה יז ןעװ .ןיק ןקיציפש םעד ןיא ןוא ןפיל עניד יד ,זאנ רעקינײב
 .ןײצ עפראש עםײװ ליומ א ןזיװעג ,לכײמש ןזײב א ןאטעג יז טאה ,ןעמארבא
 ףיוא ןאטעג ףור א יז טאה — דלעה רעסיורג רעד ,אד ךאד זיא רע —

 ...!רעדנואװ סטאג — .שיליופ
 םאװ ראברעדנואװ יװ !םיוא טסעז וד ןײש יװ !ישעדיא ,טנװא ןטוג —

 ...!טשינ ךאנ טספאלש וד
 ראפ םאד זיא םאװ .ןענאטשעגפיוא רעדיװ ןוא ןפאלשעג ןיוש ןיב׳כ —

 ...!טקניטש רע ? טםעפאפ וד םאװ ,ראגיצ א
 ...!קיטש א לבור רעבלאה א .ראגיצ־אנאװאה א׳ם ז וטםיב עגושמ —

 ? טכארבעג רעהא ךיד טאה הור א ראפ םאװ .קעװא םיא ףראװ —
 .רעהא ךימ טגנערב׳ם םאװ טוג ץנאג טםײװ וד ? ןא ןיוש טםביוה —

 טשינ ךאנ ךיא ןיב לײװרעד .טרינאפעלעט ןטסקינײװמא טםלאװ —
 .בײװ ןײד

 טאה יז .פאק םעד טקעטשעגנײרא טאה עשאז ןוא טנפעעג ךיז טאה ריט יד
 ןלוט א ןעגנאהעגנא יז טאה ןדנעל יד ףיוא .עזולב עײנ א ןאטוצנא ןזיװאב ןיוש
 טקעטשעג טאה ראה יד ןיא .ןציפש ןוא רעצכעטפעהםיוא טימ לכוטראפ

 5 טגערפעג ןוא עטסאבעלאב רעד וצ לכײמש א ןאטעג טאה יז .למעק א
 ך ןםע רשפא ליװ םארבא ןאפ רעד —

 .ןאט טשינ םיב ןײק ךיא ןאק ׳ןענעגרה ךימ טםלאז —
 ? ײט זאלג א —

 .שרעדנא םעפע זיא ײט —

 רע טרעװ ךאנרעד — .ןליופאב אדיא טאה —!ןםערפ וצ םיא ביג —
 .טכאנ רעד ןטימ ןיא קירעגנוה

 ןעצ ךאנ ןסע וצ ןטאבראפ רימ טאה ראטקאד רעד !ןליװ סעטאג םוא ,ןײנ —
 .רעגײזא

 ...טשינ ראט׳מ םאװ ןכאז ךס א טםוט —
 ךיז טאה םארבא .םיורא זיא ןוא פאק ןטימ ןאטעג לקאש א טאה טםניד יד

 .טצעזעגקעװא קירוצ ךיז ןוא טלעטשעגפיוא
 ? שיטםאקראם יוזא וטזיב סאװ ? וטסכאמ םאװ י וטסוט סאװ —

 .ןריורפעג ןעמ טרעװ עילעטא ןיא .עגושמ רעװ׳כ ? ךיא וט סאװ —
 ...!רעטנוא ײג ךיא .ץראװש ןרעװ רעדליב יד .טרעכיור עלעוױוא׳ס

 ?ןיוש טפאלש יפעפ -־•
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 .ןטאט םײב זיא יפעפ —
 .טשינ ײטשרא&׳ב

 טא.ד רע .לאטםירב ןיא ןרעמיצ ײװצ ןעמונעג ןוא ןראפ וצ ןעמוקעג זיא׳ר —
 .דניק׳ם ןקישרעבירא םיא לאז׳כ טראפשעגנײא ךיז

 ןןענאטשאב זיא יז ,ונ —
 .קריצ ןיא ריא טימ ןײג ןגראמ ט׳רע ? טשינ םאװראפ —

 ז ןטלא׳דרעד וטםא,ד ןעמולב יד .אמ ,ונ —
 יד ןקיש טשינ רימ טםלאז ןטעבעג לאמ טנזיוט ךיד בא,ד׳כ .קנאד א ,אי —
 םאװ .ןצאלפ ן׳רימ זא ,גראװםיז טימ ליפ יוזא ןא ךיז ןםערו רימ .םערעינאבנאב

 ז ןצימע טימ ןגאלשעג ךיד טםא,ד ? טרעביושעצ יוזא וטזיב
 ןעגנאלרעד ןצימע טפראדעג טלאװ׳כ שטאכ ו טי,דאב טאג ? ןגאלשעג —
 ןיא טנאפשעגנײא ךימ טאה רעװאנאי ראםעפארפ :ראפ ריד לעטש .פאק ןרעביא
 עניג ןעמוקעגנא זיא לאמא טימ .קיטש עריא טכאמעג טאה רעשילאק יד .םנאעם א
 רימ .רענעלפ עםיורג ןבאה ץרעה ןוא ךיא .ןבירטעגםיורא ךעלבעטשכוב יז ןוא

 .לאנרושז א ןבעגוצםיורא ךיז ןטײרג
 ... .׳ םעיזאטנאפ ? לאנרושז רע׳םאװ —

 דנאלםור ןוא ןליופ ןיא אד ןענײז׳ם .גנודליב־טםבלעז ראפ לאנרושז א —
 ןענרעל ךיוא ײז ן׳רימ .ןםיװ ךאנ ןצכעל םאװ ,טײלעגנױ רעטנזיוט רעטרעדנוה
 א׳ם .ףירב ןיא ץלא .םאװ־ךעםײװ ןוא קינכעט־ארטקעלע ,ײרעכאמ־רעגײז :ןכאפ

 .ראטקעריד רעד ןײז ל׳כיא .ןאלפ רעקידלאװג
 .ץײװש רעד ןיא קירוצ טראפ ץרעה ,טנײמעג באה׳כ —

 טװאורפ רעדיװ רעטלא רעד .ןטג טשינ יז ליװ אביקע ? רע ןאק יװ —
 .דלאװג טימ ןהםדה ןכאמ ,דנוחח

 .גנילירפ ןקיטנײה ךאנ .זיראפ ןײק קעװא ל׳כיא ? ןא.םע טײג ןעמעװ —
 .ןםאלשאב זיא ץלא .ןיפעפ ןעמענ טעװ רעגארפ

 .רעטריװראפ א טגערפעג םארבא טאה — ? םיא טימ טנגעגאב ךיד טםאה —
 טרעדנוה ןקיש רימ ט׳רע .טדערעגכרוד ןוא ןפארטעג ,רערעײט ,אי —

 .עיזאנמיג רעטאוױרפ א ןיא רעבירא טעװ יפעפ .שדוח א לבור
 םינפ לופ א ןזאלבעגנא םיא ןוא םאריפאפ םעד ןגיוצראפ ףיט טאה יז
 לכיט א ןעמונעגםיורא טאה רע .רעלבלובמ א ןציז ןבילבעג זיא םארבא .ךיור
 ךיז טאה יורפ א זא ,לאמ ןטשרע םוצ ןעװעג זיא׳ם .םינפ םאד טשיװעגפא ןוא
 ־דוק יד ,טיור ןראװעג םיא זיא ןרעטש רעבלאה א .ןזאלוצרעביא םיא טײרגעג
 זיא עשאז ראנ ,ןגאז םעפע טלאװעג טאה רע .טכײפ — ךילפ םורא ראה םעל

 ,ךעלבעלעש ענעײלעצראפ ,ןאק־ײט םענרעבליז ןבענ .ץאט א טימ ןײרא
 ־דאלעמראמ ,ןטכורפ ,ךעלכיק ןגעלעג ןענײז ,םטכאמעגנײא לצעט א ,ךעלפעט
 ןפראװנײרא ,טנעמילפמאק א ןעשאז ןבאמ טװאורפעג טאה םארבא .ךעלרעקוצ

 .ןושל םאד ןריולראפ יװ טאה רע ראנ ,ץיװ א
 ןאטעג לצנילב א עשאז טאה — ? טםנרע יוזא טנײה ןאפ רעד זיא םאװ —

 :ײרשעג א ןאטעג טאה םארבא ןוא ,גיוא ןא טימ

 ...!דרע׳רד״ןיא רעײט־ףיט ץלא באה׳כ ...!טםנרע טשינ ןיב׳כ —
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 ־עג יד טעבעג עשאז טאה ׳ײט ןעקנורטעג ןבאה אדיא ןוא םארבא תעב
 טעב שיזיוצנארפ טײרב א ןענאטשעג טראד זיא סע .רעמיצ־ףאלש ןיא םרעגעל
 ־עקיטש־דײז עשינאפאי ןעגנאהעג ןענײז טנעװ יד ףיוא .עפאס עלאמש א ןוא
 ןשיזעניכ א ןופ םראפ רעד ןיא ,פמאל רעשירטקעלע רעד .ןטפאשדנאל ןוא ןעײר
 רעקיבראפ א ןגעלעג זיא ליד ןפיוא .ןײש עלעקנוט א ןפראװעג טאה ״רעטמאל
 ןיא ןלאמ וצ טשינ ןטימעגםיוא טאה אדיא .ןרילאק ךם א ןו§ שימעג א ,ךיפעט
 םארבא .ןיטנעפרעט ןוא בראפ־לײא טימ טקעמשעג אד טאה ןגעװטםעדנופ ,בוטש
 ןשיק ענײלק סאד .עפאם רעד ףיוא טגײלעגקעװא ךיז ןוא ןאטעגםיוא ךיז טאה
 רעײנ א סעפע טיול ,ײה טימ ראנ ,ןרעדעפ טימ טשינ טפאטשעגנא ןעװעג זיא
 ־עג ךיק ןיא ךיז טאה אדיא .דעלפ א טימ ךיז רע טאה טקעדעגוצ .ענעיגיה

 ־עגמורא בוטש רעסיורג רעד ןיא טאה עשאז .טרימופרעפ ,טרעדופעג ,ןשאװ
 ןו8 טמיורעגפא ןוא טמורבעגרעטנוא ,ךעלצעלק עקירעדינ עריא ןיא ןטארט
 ןטראה םעד ףיוא ןסעזעג־בלאה ,ןגעלעג־בלאה יוזא אד זיא םארבא תעב .שיט
 ערעטםניפ ןלאפאב םיא ןענײז ,ןעלםקא יד רעטניה עלעשיק־ײה ןטימ ,רעגעלעג
 ?ןטאט םוצ ןפיולטנא ןוא טראװ ןטלאה טעװ אמה זא ןײז טעװ םאװ .תובשחמ
 .ןשארג א ןא ןבײלב ט׳רע ןוא עיצארטסינימדא יד םיא ןו8 ןעמענוצ טעװ לפאק
 .תורצ עםיורג ףיוא ךאבענ זיא הםדה .ןריולראפ יװ טוג יוזא ןיוש זיא אדיא
 ןוא ,ונ .לגנײ א ךאנ זיא לשעה־רזוע רעד ןוא טוטיפאל א זיא עלעשיפ רעד
 רעד ןיא ןטארעג זיא ,עטיא־עלײב ,ערעטלע יד ?רעטכעט יד טימ זיא סאװ
 ןיא יװ ,סיוא יז טדײמ׳מ .ןכדש ןײק ריא וצ טשינ ולי8א טמוק׳ם .ןעמאמ
 .טשינ ךיוא יז טאה לזמ ןײק ראנ ,ענײש א זיא ,עפעטם ,ערעגניא יד ...םרח
 א טזאלעגםיוא ךיז טאה׳ם ןוא ךודיש א ײב ןטלאהעג לאמ ײװצ ןיוש טאה׳ס
 ־כענ טשינ טמוק עטאט רעד זא ,לדײמ אזא טכארט ,רעגײטש א ,סאװ .םעדיוב
 רעװ .װעשאביצרא ןו8 ,״ןינאם״ ןענעײל ן8ארטעג יז רע טאה טלעמונא ?ןקיט

 ע8עטס זיא סאװ טימ ? טראנעגפא ,הלילח ,ךעלטנעדוטס יד יז ןבאה רש8א ? םײװ
 ... ? געװ ןופ טרי8עגפארא טאה ,םארבא ,רע סאװ ,ךעלדײמ יד ןו8 שרעדנא

 ־נײרא טלאװעג טשינ ךיז טאה רע .לדײש םאד ןאטעג בײר א טאה םארבא
 ׳ןפאלק ךיג ןעמונעג ןופרעד םיא טאה ץראה סאד .ןשינעלבירג עניוזא ןיא ןזאל
 רא8 ,טלמרומעג רע טאה ,ףארטש א אד זיא׳ס .רעטיב ןראװעג זיא ליומ ןיא

 !דניז רעדעי
 ־פאלש םענירג א ןיא ןעמוקעגנײרא זיא אדיא ןוא טנפעעג ךיז טאה ריט יד
 ,ןבלאז ןופ ךורעג א טכארבעגטימ טאה יז .ךיש־קעטש ענעטעמאס ןיא ןוא קאר
 ןו8 ץנאלג םניא טנעקרעד טאה רע .ס׳ףירט־שירעבײװ םעפע ךאנ ןוא םו8רעפ
 ,רעקיל לזעלג א ,ספאנש א טפאכעג טאה יז זא ,ןגיוא ענעגאלשעגרעטנוא יד
 ־בלאה א םיא וצ ןעמוק וצ עדאמ א טכאמעג םנטצעל ךיז טאה יז .קאינאק רעדא

 :ןפורעגנא ךיז ןוא ריט רעד טימ פאלק א ןאטעג טאה יז .ערופיש
 ...!אשאפ ? טסציז וד יצ ,טםגיל וד —

 ןעמערב יד ןגיוצראפ ןוא טגאזעג םארבא טאה — אדיא ,םיוא ךימ רעה —
 !טציא ןיוש וליפא .ןקידנע ןענאק רימ —

 ? טקידײלאב ךיז טאה ריזיװ־םיורג רעד ? ןעשעג זיא םאװ —
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 סאד ליװ׳כ ןוא ,ןפראװעגנא טשינ םענײק ףיוא לאמנײק ךימ באה׳כ —
 יןאט ׳שינ רעטײװ

 ? ךיז ןפראװנא ןגעװ טדער רעװ ? וטםרעדיולפ סאװ —
 ...!םײהא ײג ךיא .קיטש עשיטניה יד טנײפ באה׳כ —

 ־נוא טשינ רעיש ךיז טאה ע§אס יד .ביוה א ןאטעג ךיז טאה םארבא ןוא
 .םיא רעטנוא ןכארבעגרעט

 עשאז ? וטםפיול ואװ ו ךעלעמאמ ,יוא ? סאװ רעדא ׳קיניזנאװ טסיב —
 ...!טקיררא5 ןענײז רימ ןענײמ׳ט

 ...!ףום א ןבאה זומ ךאז עדעי .ןענײמ יז לאז —
 ? זיראפ ׳אק רא§׳כ לײװ ׳טםנײמ ? ריד טימ ךיז טוט סאװ ,אשארבא —
 ׳שינ םײװ ןוא רימש ןוא לאמ׳כ ...!טכעלש אד רימ זיא׳ס !טשינ ךאנ ראפ׳כ

 ?םאד ףראד רעװ ?ןלאמ ןו§ ןיז רעד זיא סאװ .טלעװ רעד ןיא ןיב׳כ ואװ
 םענעטלאשראפ םעד ןיא יװ םאזנײא יוזא ןעװעג ׳שינ לאמנײק ךאנ ןיב׳כ

 .עגארפ
 ךיא ןוא ריביס טשינ זיא םאד .רעהא טקישראפ טשינ ךיד באה ךיא —

 ...!ראצ רעד טשינ ןיב
 טספעלש וד ןוא ,ריד ףיוא טראװ ןוא טכאנ עדעי ץיז׳כ ...אי טםיב —
 ן׳טג טסעװ ,טגאזעגוצ רימ טסאה .ואװ טםײװ לװײט רעד ,םורא ץעגרע ךיז
 ןכײר א ןפראװעגקעװא ריד בילוצ באה׳כ .ןבאה הנותח ן׳רימ ןוא ענעדיא ןײד

 -ןאמ
 !דראב א ןיוש טאה השעמ יד —

 ,זעװרענ יוזא ןיב׳כ .קנארק ןוא טלא רעװ׳כ ? רימ ןופ ץיז טעװ סאװ —
 !ןעקנירט זומ׳כ זא

 !ןײז וצ ריד טלעפ עטרוכיש א ךאנ —
 רעד זיא סאד .ןלאמ טשינ ןאק׳כ .טראװ םעדעי טרעה יז .טשינ ײרש —
 ןיז ןײק טשינ באה׳כ .ןענכײצ טשינ ןאק׳כ .טנאלאט ןײק טשינ באה׳כ .תמא
 .גנולעטשםיוא רעד ןו1 רעדליב עלא ןגארקעגקירוצ טנײה באה׳כ .ברא5 רא§

 -רימ םיוא טכאל׳מ .טכארבעגקירוצ ײז טאה עשאז
 .ןכאל יאדװא זיראפ ןיא ןעמ טעװ ,אד טכאל׳מ זא —

 זיא׳ם .יגעשז א ןיב׳כ זא ,ןדלאװעג טכאמעג וטסאה סאד .ײז ןלאז ,וג—
 ...ןאמ ןו§ ןדערוצפא ךימ לטימ א ןעװעג

 .ײרשעג א ןאטעג םארבא טאה — !גײװש —
 ,רערעײט ,גאלש ,םנטײװצ .ךיוא ןגאלש טנײה ךאנ ךימ ט׳רע ,ראנ עז —

 ...!ןבעל וצ םאװ וצ טשינ יװ־ײם באה ךיא .ךיוא ןענעגרהרעד ךימ טסגעמ
 ־ואלש ןיא ,ןײרא טעב ןיא ןאטעג ףראװ א ךיז ןוא טנײװעצ ךיז טאה יז
 ןא ןאטעג טאה בוטש רערעדנא רעד ןיא עשאז .ךיש־קעטש יד ןיא ןוא קאר
 ךיז ,טצעזעגפיוא ךיז טאה םארבא .ןראװעג ןגיװשטנא זיא ןוא טירט ןקיצנײא
 ־עגפא טאהעג רעדיװ טאה רע .פמאל םעד ןשאלראפ ןוא לײװ א טלקנעװקעג

 טאה רע טניז ראי קיםײרד־ןוא־ףניפ יד ןיא לאמ ןטלפיװ םוצ ,ןוחצנ א ןטלאה
 רע ? סיורא8 טסואװעג רע טאה עקידרעטײװ סאד .רעבײװ טימ ןאט וצ טאהעג
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 ־יזמוא ןדײר ׳ןזדלאה ׳ןשוק ךיז טע׳מ ׳ןטעברעביא רעטסניפ רעד ןיא יז טעװ
 יװ •ןטײקשיראנ ךם א ןאטפא ןוא רענעלפ עשיטםאטנאפ ןכאמ ׳רעטרעװ עקינ
 •רבג א ליבסנאמ א ןבילבראפ ץלא ךאנ רע זיא ׳ןעװעג זיא רע קנארק ןוא דימ

* 

 ײװמארט א טימ ןרא&עג םארבא זיא רעגײזא ףלעװצ םורא םנגראמוצ
 .רעקידרעטיװעג־ברע ןא ,רעקיטניװ א ,רעטלאק א ןעװעג זיא גאט רעד .םײהא
 ךיז טאה סאװ ,ןוז ענײלק יד .לטײה א טימ יװ ןגיוצראפ ןעװעג זיא למיה רעד
 ־עג טשינ טאה ןוא ,זײא יװ ,םײװ ןעװעג זיא ,לפענ םעד ךרוד ןםירעגכרוד
 .פעצ־זײא ןעגנאהעגכאנ ןענײז ןענאקלאב ,רעכעד ןופ .טדנעלבעג ראנ ,ןטכיול
 ־סיורא ןבאה םע ןוא ךעלגרעב ענעקורט ןיא טגאיעגנא ןראװעג זיא ײנש רעד
 ךיז ןבאה ןראוטארט יד ףיוא רעײגײבראפ .רענײטש ענעריורפעגמורא יד טקוקעג
 טאהעג ןבאה ײװמארט ןיא ןרישזאםאפ יד .ןלאפעג ןענײז דרעפ .טשטילגעגסיוא
 ענעשעק־םעזוב ןופ ןעמונעגםיורא טאה םארבא .ןקילב עטכײפ ןוא זענ עטיור
 — דראב יד ,ךעלבלעג ןעװעג זיא םינפ םאד .קוק א ןאטעג ןוא עלעגיפש א
 יד ןופ .םעבראט עכעליולב ןענאטשעג ןענײז ןגיוא יד רעטנוא .טרעביושעצ
 — !דאשזד רעטלא ןא רעװ׳כ .ראה ךעלטניב טקוקעגםיורא ןבאה רעכעל־זאנ

 ,..!ןאט וצ קוק א רימ ףיוא לגימ א׳ס — .טלמרומעג רע טאה
 ךיז ןוא ערוזער רעד ןיא םאג עטאלז רעד ףיוא ןײגנײרא טלאװעג טאה רע

 ןעװעג קידלוש זיא רע ראנ .שזאםאמ א ןכאמ ,ןקאב יד ןלאגוצ ,ןרעשפא ןזאל
 ןקעד וצ טאהעג טנײה ךאנ טאה רע .םעקיפאק טימ לבור ײרד רעריזירפ םעד
 עײנ ףיוא ןטנארישז ןעניפעג וצ ,םעסאק־ײל ןיא םעטאר ןלאצוצנײא ,ןעלםקעװ

 ףיוא ןםעגעג ןוא ןעשאז ןופ ןדײרוצ טזאלעג טאהעג ךיז טאה רע .תואװלה
 טאה טציא .עװאק עצראװש ,ןכוקנאפ א ,ךעלעקשיק עסײה ,למעז עשיר§ ןםײבנא
 םײהא רעכיג םאװ ןעמוק טלאװעג טאה רע .עלעפעל ןרעטגוא טנערבעג םיא
 טעװ רע זא ,טםואװעג טאה רע רעבא ?רעמאינצאק םעד ןפאלשרעביא ןוא

 ־נםיוא ןופ טנאקעג ןיוש טאה רע .ןאמה טימ תקולחמ גנאל א ןבאה ןזומ רעירפ
 דײר־ףארטש יד ,ןפור םיא טעװ יז םאװ ,ןעמענוצ יד ,ןושל־הגעמ ריא קינײװ
 זיא רע ...!בוטש ןיא ןײז טשינ ראנ ןלאז ךעלדײמ יד .ןשינעגאזסיואראפ ןוא
 .אמה טנפעעג טאה ריט יד .ןעגנולקעגנא ןוא פערט יד טימ ףיורא ךעלעמאפ
 טלדאקעצ א ןיא ,דײלק טרעמיוכעגפא ץראװש א ןיא םיא ראפ ןענאטשעג זיא יז
 טקוקעגנא םיא טאה יז .ןיק ן&יוא ראה ײרד טימ ,לעג םינפ םאד ,לטייש

 :ןאטעג גאז א םיא טאה יז .טניוטשרעד ראג ,זײב טשיג
 ...!ץירא דרע׳רד ןיא ןעמ טגײל ריד ןו8 סרענעש ,רימ זיא ײװ —

 !ץירא ךימ זאל —
 ךאנ ןעמוקעג ןיב׳כ .ןגיוצעגםיורא ןיוש ךימ באה ךאי .אברדא ׳םוק —

 .שעװ לםיבא
 ןיא ץירא ןוא ,עלאם יד ,בוטש־םע יד ,ראדיראק םעד ײברא8 זיא רע
 ןענאטשעג אד זיא׳ם .םײהרעד ןיא ןעװעג טשינ ןענײז ךעלדײמ יד .רעמיצ־ףאלש
 טרא§ החפשמ יד ןעװ טײצ־רעמוז יװ ,דנאטשאב א ןוא טײקליטש עכעלביוט א
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 טרעדײלשעגקעווא טאה ,רעטו§ ןופ ןכארקעגםיורא זיא רע .עשטאד ףיוא םיורא
 זײז לאז .טעב ן9יוא ךיש יד ןיא ןוא גוצגא ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז ,עכאפאפ יד
 ־עגנא דלאב טאה רע ...נרקפה זיא ץלא ,טכארטעג רע טאה ,ןײז טע׳ם סאװ
 רעבורח א ןיא ךיז טניפעג רע זא ,טמולחעג םיא ךיז טאה םע .ןעלמירד ןביוה
 ןענײז ןריט יד .פערט עמורק רעביא ,קאטש וצ קאטש ןו§ טײג רע .עדײבעג
 ׳עצראװש ,עסייוו ,עלעג ,רעניה תונחמ ןעייטש תוריד עקידייל יד ןיא .טלארפעצ
 .טשינ ןעמ טעז שטנעמ ןײק ראנ ׳ןעקאװק רעניה ,ןעײרק רעגעה .עטקעלפעג

 ־עגנא טאה רעװ — .טגערפעג רע טאה — ןעדײבעג א ראפ םאד זיא םאװ
 ןיא ןײז םעפע ךאד זומ סע ז רעהא אד ךיא םוק יװ ןוא ? תופוע ליפ יוזא טגאי

 ...!ןײמ א ןעמעלא םעד
 ןפאלשעגפא זיא רע זא ,רעגײז ןפיוא ןעזרעד ןוא סעיװ יד טנפעעג טאה רע
 טירט עקידלקאװ טימ זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה רע .טוגימ ףני§ עפאנק
 ־בײרש ןפיוא זיא טעניבאק ןיא .קעװא טאהעג ןיוש זיא יז .ןאמח ןכוז ןעגנאגעג
 ,טםניד יד ,הר&ש .ןעיגױנ וצ ןעגנולקעגנא טאה רע .ןאפעלעט א ןענאטשעג שיט

 .ןהםדה ןפורוצ ןסײהעג טאה םארבא ןוא ,טדער םע רעװ טגערפעג טאה
 טוג טסיב — .ןאטעג גאז א רע טאה — ? עלהרפש ,וטםכאמ סאװ —

 ? ןפאלשעג
 .וצ דלאב יז ףור׳כ .קנאד םעגײש א י—

 .ןעמוקעגוצ טשינ זיא רענײק ראנ ,טונימ עכעלטע טראװעגפא טאה רע
 יװ ,שינעכראש א ,שינעשטיװק א ,שינעמושז א טרעהעג ךיז טאה לבײרט ןיא
 לטסוה א ןעמונראפ רע טאה לאמא טימ .טלעוו־רעד־ןופ־טשינ ןשינעפעשאב ןופ

 וטגערפעג טאה עכאד ןוא
 ? טדער רעװ —

 .םארבא ,ךיא ןיב סאד ? ישעכאד —
 .םארבא ,אי —

 .ןהםדה טימ ןדער טלאװעג באה׳כ ? ךיז טרעה םאװ —
 זיא לוק ריא .טגערפעג עכאד טאה — ? ןדער ריא טימ וטםליװ םאװ —

 .ךעלדמערפ קירעזײה ןעװעג
 ןצנוק ערעםאװ — .ןאטעג ףור א רע טאה — ? ןעשעג זיא םאװ —

 ...?וטםעװארפ
 .ןהסדה טימ ןדער וצ םאװ ׳שינראג טםאה ראנ ,םארבא ,לחומ רימ ײז —

 ...וורוצ יז זאל
 זפארא ןעניז ןופ טסיב —

 ןכאמ בורח טםלאז ןזאל ׳שינ לע׳כ .טכאמעגנא תורצ גונעג טםאה —
 וםײה ץימ

 ...וקאלש אזא רידאנ —
 .גאט ןטוג א —

 .לבײרט םאד טגײלעגקעװא טאה עכאד ןוא
 ט6עה רעמורק רעד .טלקאשעגפא ךיז ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה םארבא
 ־עצ א ץיטש ןבילבעג זיא רע .דנואװ א יװ ,ףיט ןראװעג זיא ןרעטש ץיז ןיא
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 ־עג גאז א רע טאה — ? השעמ יד זיא יוזא .רעטמירקרא§ א ׳רעטעטסארכ
 ןוא ךוב־ןאפעלעט סאד ןאטעג פאכ א טאה רע ... ? לאמא טימ עלא — .ןאט
 םוצ ןענאפש טזאלעג ךיז רע טאה ךאנרעד .דרע רעד ףיוא קסארט א ןאטעג
 ־עג רענעגײא ןײז ןגעקא טסיופ עקיראה עסיורג א ןביוהעגפיוא ןוא לגיפש

 .טלאטש
 .דליבפא ןײז וצ ןאטעג ײרשעג א רע טאה — !ןזיוה יד ׳שינ רילראפ —

 ...!טאידיא !םדא־ארפ —
 ענעזאלעצ יד ןוא דראב רעטרעביושעצ רעד טימ לגיפש ןיא רענעי ןוא

 :ןגירשעגקירוצ ןוא קאלוק ןטימ טעכאפעגנגעקא טאה סעלדוק
 ...!טאידיא !םדא־ארפ —

 \יױ לוביפא\2

1 

 רעד ןו§ קעלפ א ןענאטשעג ךאנ זיא למיה רענימיצנעס ןפיוא ןעװ ׳גאטראפ
 טפאכעגפיוא ךיז ,דיחי־ןב סניבר םעד ׳אביקע טאה ׳הנבל רעקידשדוח־טעפש
 ־גנעל ןענאטשעג זיא סאװ ,טעב ערעדנא סאד .ינא הדומ טגאזעג ןוא ףאלש ןופ
 .לדנענג־עניג ןפאלש אד טגעלפ לאמא .טעבראפ ןעװעג זיא ,ןטשרע םעד סיוא
 לאמנײק טאה׳מ סאװ ,ערדלאק א טײרפשעגסיוא ןגעלעג אד ןראי טניז זיא טציא
 ־ובלמ סעניג ןעגנאהעג ךאנ ןענײז קנאש־רעדײלק רעד ןיא .ןעמונעגפארא טשינ
 סאװ ,עדנאטער עשידאמטלא ןא ,דײלק־הפוח סײװ א ,רעטופ־ןסקופ א — םיש
 ־רעשטאפ טימ טײנעגסיוא עבוש א ,רעטומ רעד ןופ השוריב ןעמוקאב טאה יז
 טימ ,סעקטײמ ,ךעלטפאק ,רעדמעה עריא ןבילבעג ןענײז עדאמאק רעד ןיא .סעק
 ־עג אד ,םינפא ,ךיז טאה ואװ־ץעגרע .ךעלעציפש ןוא רעצכעטפעהסיוא ךס א
 לפיװ לײװ ,ףײז עקידעקעמש לקיטש א רעדא םופרעפ לשעלפ א טרעגלאװ
 ־הפירט םעד טריפשרעד רע טאה ,רדח־ףאלש ןיא ןעמוקנײרא טגעל§ אביקע לאמ
 סאװ ,ריפאפ ןימ א טימ לביטש סאד ןרעכיורסיוא טזאלעג טאה רע .ךורעג םענ

 .ןפלאהעג טשינ טאה סע ראנ ,תוחיר טבײרטראפ
 ןגעלעגפא רע זיא רעירפ .אביקע ,טכאנ עטכעלש א טאהעג טנײה טאה רע
 ,תורז תובשחמ יד ןגאיראפ וצ .ןפאלשנײא טנאקעג טשינ ןוא רעגײזא ײװצ זיב
 גנאל יוזא טאה רע .תױנשמ טנרעלעג ןוא םילהת טגאזעג קינײװנסיוא רע טאה
 םיא ןבאה סע ראנ ,ןראװעג ן5אלשטנא זיא רע זיב טעמושזעג ןוא טלמרומעג
 ־ײגיצ !ןײרא םענורב ןיא םעדיוב ןופ ןלאפעגפארא זיא רע ־ תומולח טקינײפעג
 ןדגובעג םיא ןוא טגאיעגכאנ םיא ןבאה ,קעז ןיא רעדניק ןפאכ סאװ ,סנירענ
 ־למ יד םיא ןופ ןסירעגפארא ,טרעגלאװעג ,טפעלשעג םיא טאה׳מ ן קירטש טימ
 .ןעילפ םוצ חוכ א ןעמוקאב טאה רע זא ,טכודעגסיוא םיא ךיז טאה סע .םישוב
 ךיז ןבאה סעלאפ יד ,סיפ יד טײרפשעגסיוא ,טנעה יד טקערטשעגסיוא טאה רע
 ךעלגנײ־רדח .ףיוה סנטאט ןרעביא ןעילפ ןעמונעג טאה רע ןוא ןזאלבעגנא םיא
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 א וצ יװ זעירשעג םיא וצ ןוא רעגני§ יד טימ טלטײטעגכאנ ,ןפאלעגכאנ ןענײז
 ן רערעקנעמיוק

 ,רעםעמקאה

 ,רעסערפ־לגוק

 ,פאה־פאה

 ...! פארא לאפ

 זיא — .םולח ןיא טגערפעג ךיז אביקע טאה — ןםעפע ךיא יל§ סאװ
 ? האמוטה תומש ךרוד ״דלילח ,ראג רש§א רעדא ,תישעמ הלבק ןופ חוכ ןטימ םע
 ־ףור א רע טאה — !ארחא־ארטס רעד ,טײל־ענעי ןופ זיא׳ס ,דלאװעג ײװ

 ...!עלקה־ףכ ןיא ןיוש ךימ טרעליוק׳מ — .ןאטעג
 רעטסניפ רעד ןיא טאה רע .טלקאשעגפא ךיז ןוא טקעװעגרעביא ךיז טאה רע
 טאה רע .ןטק־תילט ןיא תיציצ יד ןוא פאק ןפיוא עקלומראי יד טפאטעגנא
 טנאה יד ןטלאהעג ךיא באה אמתסמ .םידאפ א טשינ טלע&׳ס יצ טלײצעגרעביא
 :טכערעג זיא ארמג עקילײה יד — .טםײרטעג ךיז רע טאה — ץראה ןפיוא
 ־וצרעביא ךיז ייב טסאפעגפא טאה רע .טיוט ןופ לטסקיצכעז א זיא ףאלש רעד
 טלאװ׳ס .הריצי ר§ס םעד ןשיק ןרעטנוא ןגײלוצרעטנוא ןוא הזוזמ יד ןגראמ ןקוק
 סאװ ,עימק סנדײז םעד ןקוקרעביא רפוס לצעג ןזאל וצ טדאשעג טשינ ךיוא
 ןאצ א טימ ןעמאזוצ ,עלעבראט ןענײל א ןיא זדלאה ן&יוא ןגארטעג טאה רע
 יתוא ןא ןעגנורפשעגפא ,םולשו־סח ,זיא רשפא ?טםײװ רעװ .ףלאװ א ןופ
 טלעװ יד ןעמ ןאק ,טשינ ןעװ .גת ןדעי טימ טנראװעג ןײז ןעמ זומ תומש ןיא

 ...ןכאמ בורח
 ־עג ךיז טאה רע ראנ ,ןגיל ןבײלב וצ ךאנ גנאלראפ א טאהעג טאה רע
 ־עגפא טאה רע .רעגעלעג ןופ פארא זיא ןוא ערה־רצי םעד רעביא טקראטש
 .םישובלמ יד ןאטעגנא ןוא טראװק רענרעפוק רעםיורג א ןופ רעסאװ־לגענ ןסאג
 ־עגפיוא טאהעג טשיג ךאנ זיא ןוז יד ראג ,רעבירא טאהעג ןיוש זיא טכאנ יד
 א ןיא ליוק א יװ ,טײקטיור א טקנאצעג טאה ןקלאװ ןעיורג א ןיא .ןעגנאג

 .שא עפוק
 .טנראפ ןופ ןענװד ןעמונעג ןוא לוטש א ףיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה רע

 תוכרב ,רצי רשא ,םלוע ןודא ,ובוט המ טגאזעג רעקידנעלמירד־בלאה א טאה רע
 םעד טאהעג ןיז ןיא רע טאה ,תובשחמ עדמערפ ןײק ןבאה וצ טשינ .הרוהה
 ,ןײר זיא ,ןבעגעג רימ טםאה וד סאװ המשנ יד ,טאג :רעטרעװ יד ןופ שטײט
 ןיא ןזאלבעגנײרא יז טסאה וד ,טמערופעג יז טסאה וד ,ןפאשאב יז טםאה וד
 ןעמענוצוצ יז טײרבעגגא טסיב ןוא דײװעגניא ןײמ ןיא יז טםטיה וד ןוא רימ
 ןיא זיא המשנ יד גנאל יװ .םיתמה תיחה וצ ןרעקוצמוא רימ יז ןוא ,רימ ןו§
 ־לעװעג רעד ,ןרעטלע ענײמ ןפ טאג רעד ,טאג ןײמ טאג ,ריד ךיא קנאד ,רימ
 םאװ ,טאג וטםיב טביולעג .תומשג עלא ןו§ ראה רעד ,םישעמ עלא ןו1 רעקיט

 ...םיתמ םירגפ וצ תומשנ םוא־טרעק
 ,ןגראמירפ ןקידרעטניװ ןופ טײקלקגוט רעד ןיא ןםעזעג יוזא זיא אביקע יװ
 ץעמע .טנײשעג&יוא לאמא טימ טאה ןוז יד .הרוצ ענעגײא ןײז ןעזרעד רע טאה
 ןיא ,קינײװעניא .קנאש־רעדײלק סלדנענג־עניג טנפעעג טאהעג ,םינפא ,טאה
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 .רעט&אגראפ א ןבילבעג זיא אביקע .לגיפש א טםאפעגנײא ןעװעג זיא היט רעד
 טימ ,רענעגיובעגגא ןא ,רעכעלטײרב א ,לשטנעמ ןײלק א ןסעזעג זיא םיא ןגעקא
 טימ ,םורק רעד ןיא יװ םעפע ןענאטשעג זיא םאװ ,רילאק־יורטש ןו§ לדרעב א
 ענײלק ראפ א ײז ןופ טקוקעגרעפא ןבאה׳ם סאװ ,ןעמערב עטכידעג עםיורג
 דמעה םאד ,טשטײנקעצ ןעװעג זיא פאק ןפיוא קעדאפס רעד .ןגיוא עקידלקיש
 ־גנאל א טקוקעגםיורא טאה עציפושז רעטלפענקעצ רעד ןופ .טעטםארכעצ —
 ןוא םיורג־הנושמ ןעװעג ןענײז ךיש עבלאה יד .ןטק־תילט רענעשאװעג־טשינ
 טאה — טזאלעגפא ןצנאגניא ךימ באה׳כ ,ײא־ײא־ײא .זענ ענעגיובעגפיורא טימ
 עמאמ יד זא .םוא טשינ רימ ףיוא ךיז טקוק רענײק — .ןאטעג טכארט א רע

 ...!רעטיב זיא ,טשינ ןעמ טאה בײװ ןײק ןוא טבראטש

 ינשע אלש .תוכרב יד ןגאז ןעמונעג ןוא םינפ םאד טלעטשראפ טאה רע
 ןװכמ, טגאקעג טשינ רעמ טאה רע ראנ ״רשא ינשע אלש ,דבע ינשע אלש ,יוג
 א ןיב׳כ ,ןאטעג טכארט א רע טאה ,טכערעג ןעװעג זיא לדנענג־עניג .ןײז
 ןײמ בילוצ .ךיוא דײ רעכעלרע ןײק טשינ ןיב׳כ .שקיע ןא ,הטוש א ,ןלטב
 .ןיד־תיב תתימ ײז ראפ טמוק׳ם םאװ ,תורבע גאט ןדעי פא יז טוט תונשקע
 רעבא .ןײרא הוקמ ןיא טשינ טײג ענײא אזא :טקידניזעג יװ־ײם ןטלאװ ײז ,תמא

 ...!שיא־תשא ןײק ןעװעג טשינ יז טלאװ תוחפה־לכל

 ןוא ןביוהעג&יוא ךיז טאה רע .תוכרב יד ןגאז טנאקעג טשינ רעמ טאה רע
 רעבא ,לקנוט ןעװעג ךאנ זיא פערט עלאמש יד ףיוא .בוטש ןופ םיורא זיא
 רע .ןײש עקידנגראמירפ עיורג א ןענאטשעג ןיוש זיא ,זיוה־רעדאפ ןיא ,ןטנוא
 םע .דחױמ־רדח סנטאט םעד ןיא ןײרא זיא ןוא ריט יד ןאטעג פוטש א טאה
 ־טשינ א ײב .ןטײז עדײב ןיא סעצילאפ־םירפם טימ בוטש עגנאל א ןעװעג זיא
 ־ינ א :יבר רעד ןסעזעג זיא ,לוטש־רעטאפ רעדנור א ףיוא ,שיט ןטקעדעג
 םאװ ',דראב רעלעג־יורטש רעםיורג א טימ ,ןוז םוצ ךעלנע ,רעקיד א ,רעקירעד
 ־עג ןענייז דראב ךעלקיטש .ןגערב יד ןיא ןרעװ וצ יורג ןביוהעגנא טשרע טאה
 ךעלטניב ןיא טצראטשעגםיורא ,זאנ רעד ףיוא ,ךעלעשיק־ןקאב יד ףיוא ןםקאװ
 ענעזאלעצ יװ ןעגנאהעגכאנ ןענײז תואפ יד .רעכעל־זאנ ןוא ןרעיוא יד ןופ
 .ןגיוא ענײלק ראפ א טקוקעגרעפא ןבאה ןטשראב־ןעמערב יד רעטניה ןופ .פעצ
 יװ ,טאה רע .קארפאלש ןטלמילבעג ןטײרב א ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא רע
 ־בלאה יןוז ןפיוא ןאטעג קוק א טאה רע .רהוז טגאזעג ,טײצ רעד ןיא גאט ןדעי

 .םורדראפ־טימ־בלאה ,רעטשודיחראפ־א

 .ןאטעג למרומ א רע טאה — !א ,ונ —

 .ןדער סעפע ריד טימ ליװ׳כ ,עטאט —
 !רעטעפש ,א ונ —

 טימ טגערפעג אביקע טאה — י.תילכת ןײמ ןײז׳ט םאװ ,ע ט א ט —
 .ןרערט ןופ ןכארבעג ךיז טאה סאװ ,לוק א

 טאה רע .ןרעװ רוטפ טשינ םיא ןופ טעװ רע זא ,ןעזעג ןיוש טאה יבר רעד
 ־איפ־ענעשעק יד רעטעלב יד ףיוא טגײלעגקעװא ,לעטשפא ןא זיב טגאזעגוצ
 טיירג םיא ראפ ןגעלעג זיא סאװ ,עקשופ־קאבאט יד ןאטעג םענ א ןוא עלײשט
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 ׳זעװעג יוזא תמאב זיא׳ם רעדא ׳טכודעגסיוא םיא ךיז טאה׳ס יצ ♦שיט ןפיוא
 .חיר ןשילרעטסיוא ןא ךיז טימ טכארבעגטימ לאמעלא טאה אביקע ראנ

 — .הדפקה טימ טגערפעג יבר רעד טאה — ? ירפרעדניא דלאבי? ןיוש —

 .טנװאדעג טשינ וליפא ךאנ ךאד טסאה
 .שיא־תשא ןא זיא יז זא ,ןענעװאד ןײמ ןופ םיורא טמוק םאװ —

 ? וטסליװ סאװ ׳רוציקב —
 .ןטג יז ליװ׳כ ,עטאט —

 טאה — {טאהעג הטרח לאמ ןעצ ןוא טלאװעג לאמ ןעצ ןיוש טםאה —
 ףיט ןוא קאבאט־קעמש א ןעמונעגםיורא טאה רע .ןאטעג רעזײב א ךיז יבר רעד

 .ןגיוצעגנײרא
 סאװ .טדערעגנא ךימ יז טאה םאד .דלוש םענ^ב רעד ץלא זיא׳ם —

 ...?אבה םלוע ןרילראפ ל׳כיא זא ,ריא סע טדאש
 !.דטוש א יװ טסדער ,טע־טע —

 ףיוא ןבעג ׳שינ רימ׳ט׳ס ביוא .ןטג יז עשראװ ׳אק ןראפ ליװ׳כ ,עטאט —
 ...םופוצ ןײג ךיא לעװ ,תואצוה

 ...!ןעבאב רעד וצ ײג ? רימ ןופ וטסליװ םאװ —
 ,קנעדעג .ןײלא קעװא ךיא לעװ ,ןזאל ׳שינ ךימ ט׳יז ביוא ראנ .ןײג לע׳כ —

 ...!ךיד ןראװ׳כ ,עטאט
 ...!רפם שידײ א ןיא ןקוקנײרא ךימ זאל ,גונעג ,ונ —

 ןיא פאלק א ןאטעג ןוא טםיופ ערעװש א ןביוהעגפיוא טאה יבר רעד
 ־פארא רע טאה ךאנרעד .ןאטעג לצנעט א שזא טאה עקשופ־קאבאט יד .שיט
 .רעטרעװ־םוגרת ערעװש יד ןגאז ןעמונעג ײנםנופ ןוא רהוז ןופ בורע םעד ןעמונעג
 ןיא ,ןעבאב רעד וצ ןײג טזאלעג ךיז ןוא ןענאטשעג לײװ א ךאנ זיא אביקע
 ךעלכעל טימ לופ ,ןעגנאגעצ־בלאה ןעװעג זיא ףיוה ןיא ײנש רעד .זיוה ןטלא
 .ףאשעמאפ לופ א טימ ךיק ןופ ןעמוקעגםיורא זיא ,טםניד יד ,ענײרט .ביוטש ןוא
 םאביקע ראפ לםיש יד ןםאגעגסיוא ןוא םקניל ,םטכער טקוקעגמוא ךיז טאה יז
 ןענאטשעג זיא טסימ בורג א ןיא .ןראװעג טצירפשראפ םיא ןענײז ןקאז יד\םיפ
 ןוא ןכארבעצ זיא םיוצ יד .ץיונש רעד טימ טלבארגעג קידנעלכראכ ןיוא ריזח א
 א רקפה זיא׳ם — .טלמרומעג אביקע טאה — ןײרא ףיוה ןיא ןעמוק םיריזח
 ןופ ןראװעג זיא׳ם םאװ טםואװעג טלאװ עלעקעז ׳ר עדײז רעד ןעװ ...!טלעװ

 ...!תודיםח
 טשינ רעמ ןעמ טאה םטכער .בורח בלאה ןעװעג ןיוש זיא זיוה עטלא םאד
 םקניל .טכאנײב ןוא גאטײב ןסאלשעג ןענאטשעג ןענײז ןדאל יד .טניואװעג
 ןעװעג זיא לעװש יד .קאלשנביוט א ןיא יװ םורק ןעװעג רעטםנעפ יד ןענײז

 ,דײש רענרעצליה רעד ןיא הזוזמ יד ןאטעג שוק א טאה אביקע .ןעקנוזעגנײא
 ןײרא זיא רע .ןעבאב רעד וצ ריט יד טנפעעג ןוא גנאגנײרא ןלאמש םעניא ןײרא
 ,טיפום ןטצינשעג א טימ ןוא ןטעפאט עכעלםײװ טימ בוטש רעסיורג א ןיא
 לקנעש־ןביוש א ןיא .ךעלעקעטש־ריור יד טקוקעגםיורא םיא ןופ ןבאה׳סי םאװ
 ,ןגורק ,ךעלסקיב־םימשב ,רעטכײל ־םילכ ענרעבליז ךם א ןענאטשעג ןענייז
 ־עג ןענײז לכוטשיט ןטעמאס א טימ טקעדעגוצ עלעשיט א ףיוא .םרעכעב ,ןצאט
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 .ןײװ טימ עקביפאראק א ןענאטשעג זיא סע ןוא ךעקעל־גינאה ךעלצינעפ ןגעל
 ןלעג טימ ןגיוצעגרעביא ,םיפ עטדליגאב עמורק טימ לוטש־רעטאפ א ףיוא
 עקפאק א ןיא ןוא עבוש רענעטעמאם א ןיא ׳הנקז ענײלק א ןסעזעג זיא ׳סאלטא
 ׳ןלערק ׳ךעלעפײלש ךם א טאהעג טאה קיפישט רעד .רעדנעב עטרילאק טימ
 ׳ןירעציז־קראמ א ײב יװ ׳טיור־ןריורפעגוצ ןעװעג זיא םינפ עטײרב םאד .לרעפ
 שטײט־ירבע טנעײלעג ךיוה טאה יז .ןעלצראװ ךס א ןוא ןשטײנק עפיט טימ
 .סוחי ןײק ןופ טמאטשעג טשינ טאה ןיציבר עטלא יד .רודים החנמ־ןברק א ןיא
 הנותח טאה יז .ןימיצנעס ןבענ ףראד א ןיא רעטכאפ א ןעװעג זיא רעטאפ ריא
 ןראװעג זיא עלעקעז ׳ר רעדײא ךאנ ׳אביקע ׳ר ׳ןוז סעלעקעז ׳ר טימ טאהעג
 זײװדיומ טגעלפ יז יװ טקנעדעג ןבאה רעבײװ עטלא .תפומ־לעב א ראפ םסרופמ
 ׳ןאביקע ןעזרעד טאה יז ןעװ .רעײא ןוא םקיכלימ טימ ןימיצנעס ןײק ןעמוק
 סאװ ׳לשמ סאד טגאזעגוצ ךיגרעדניא יז טאה ׳ןדײז ןכאנ ןסײהעג טאה םאװ
 טעבעגרעטנוא ׳ןגיוא עיורג ענײלק ראפ א ןביוהעגפיוא ןוא ׳טנעײלעג טאה יז

 .ךעלעבראט טימ

 .ךיד ץעז ןוא לוטש א םענ — .טגערפעג יז טאה — ז ירפ יוזא ׳עלאביקע —
 .ןאטעג גאז א אביקע טאה — ו ןײז טשינ יוזא רעמ ןאק׳ם ׳עבאב —

 ן ןאטעג הלוע ןא ׳הלילח ׳ץעמע ריד טאה׳ם ? זיא םאװ —
 !טנײה ןיוש .ןטג יז ליװ׳כ !דלוש ןײמ ץלא זיא׳ם .שיא־תשא ןא זיא יז —
 .רימ ףיוא הריבע יד םענ׳כ ׳טגאזעג ריד באה׳כ !פעק סמיאנוש ענײמ וצ —
 םאװ ;םעד ץוחא ...הרבע סמענעי ךיז ףיוא ןעמענ ןיד־יפ־לע ׳שינ ןאק׳מ —

 ...לגנײ ׳אק ׳׳שינ ןיוש ןיב׳כ ? תילכת רעד ןײז׳ט
 ? ךודיש א ןאט טסליװ ז זיא םאװ —

 סניוזא םעפע ןזיװאב ךיז טאה פיל רענעלאפעגנײא סהנקז רעד ףיוא ןוא
 .לכײמש א יװ

 ? ןפעלש וצ רועיש רעד זיא לפיװ .עבאב ׳׳שינ םייװ׳כ —

 רעטנוא טקיש׳מ ׳ןא יאדװא ךיד טדער׳מ .עלאביקע ׳םיוא ךימ רעה —
 רעמ ׳שינ טרעגאב יז .הבוט ןײד ראפ ׳שינ זיא׳ס זא ׳ןםיװ ײז ראנ .ןשטנעמ

 .ןעניואװ ׳שינ יוזא ריא טימ ליװ קינװאבױל רעד .טג א יװ
 .ײס־יװ־ײס הנזמ ןענײז ײז —

 בײל רעײז ףיוא ןוא פעק ערעײז ףיוא ןלאפםיוא לאז ׳ןעוט ײז םאװ —
 ןבאה ײז יװ ןפארטש ײז טעװ רע ןוא טאג רעקיטכעמלא ןא אד זיא׳ס .ןבעל ןוא
 ןלעװ ׳טג א ןבעג ריא טס׳וד זא ? ןפלעה ײז וטספראד סאװ וצ ראנ .טנידראפ
 ׳רעװש ןײד ,ןײרא גאט ןםײװ ןזיב ןעילוה ןוא החמש סיורג טימ ןבאה הנותח ײז
 ןוא ןטעפש ןוא ןכאל ןלעװ ײז .ןכאמ םולש ײז טימ טעװ ׳ץלעפ ןיא קידצ רעד

 ...!ראנעג׳ס ריד ןיא ןבאה
 .תורבע וצ ײז גנערב׳כ —

 בײװ מיד יוזא זיא יז .רוה א ׳הנוז א זיא יז .שפיט ? ײז טםגנערב וד —
 .יקצאטאפ ןיפערג ןיב ךיא יװ

 !ןיד םעד טשינ טםנאק וד ׳עבאב —

 ןוא ׳רוה יד ׳ןפראװקעװא יז ט׳רע .רענײב ערעײז ףיוא ןיד־רזג א —
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 .ןעמענ קירוצ יז טםלאז ביוטש ןײד ןשוק ט׳יז .ליוה ןוא טעקאנ ןבײלב ט׳יז
 לאז ן3ראװ ,םי§ יד ראפ טג םעד ריא ףראװ ןוא ײפש א ריא ףיוא וט טלאמעד

 ...!ךיוה־רעזײה יז םע
 :עבאב יד ׳טאהעג ןיוש יז טאה חפ אזא .ןושל ןא ןײטש ןבילבעג זיא אביקע
 ־נא ןבאה רעטרעװ עריא .טפאטשראפ ןראװעג ריא ןבענ ןענײז תונעט ענײז
 .שרוש א ראפ םאװ ןופ טםואװעג טשינ ןײלא טאה רע ׳רעײפ א םיא ןיא ןדנוצעג
 ־רעטנוא יד ןםײב ןעמונעג ןוא טנעה עדײב טימ םינפ םאד טלעטשראפ טאה רע
 ןכארקעגנײרא ׳עלאפ א טצראשראפ ,ןגיובעגפארא ךיז טאה הנקז יד .פיל עטש

 .עבטמ ענרעבליז א טצארקעגםיורא ןוא קאז םענעלאװ ןיא רעגניפ יד טימ
 ץלא זיא ראי קיצנאװצ ןוא טרעדנוה רעביא .ןדליג א ,עלאביקע ׳רידאנ —

 ...וןגעמראפ עצנאג׳ם :ףיוה רעצנאג רעד וםנײד

2 

 ךיז .רעװאנאי ץרעה ײב טקיטכענעג עניג טאה ךאװ רעד ןיא לאמ ןײא
 ןיא רעגײזא ןעצ םורא בוטש ןופ קעװא יז זיא ,רעגניצ עזײב ןופ ןטיהוצםיוא
 ,םעיםוקםיד ערעײז טימ ןעמונראפ ןעװעג ןענײז ןראטאקאלבום יד תעב ,טנװא
 ךאנ ןענײז ײז ןעװ ,ירפ ץנאג עקשארד א ןיא טרעקעגמוא ךיז טאה יז ןוא
 עדײב ץוח א ,דום םעד טשינ טםײװ רענײק זא ,רעכיז ןעװעג זיא עניג .ןפאלשעג
 ןופרעד טםואװעג עלא ןבאה ןתמא ןיא .םרעװאנאי ץרעה ןוא עריא — ןטםניד
 ךעלטעפש ןעמוקנײרא טגעלפ עניג ןעװ .ןםאפש ײלרעלא טכאמעג טאה׳מ ןוא
 ןוא ןעמעלא וצ ןדער ,עטלטיורעגנא ןא ,עטצופעגםיוא ןא ,עלאם ןיא טכאנײב
 ןשטעװקראפ ,ץל רעד ,םעדיפאל טגעלפ ,ןטנעמילפמאק ןגאז ,טשינ םענײק וצ

 :ןעמיורנײא ןוא פינק םענעטלאהאב א םענײז ןכש םעד ןאט ,לגיוא ןא
 ...!הוקמ ןיא טנײה טײג ןיציבר יד ~

 ןײש א ןעװעג זיא׳ם רעדא ,טעײנשעג ,טנגערעג ןםיורדניא טאה׳ם יצ
 .עקשארד רעד ןופ לדײב םאד ןכאמראפ ןאמרופ םעד ןםײהעג יז טאה ,רעטעװ
 טנאה רעד ןיא לצנער א טימ שינרעטםניפ רעבלאה רעד ןיא ןםעזעג זיא יז
 ,ןםעגראפ טנאקעג טשינ טאה יז .השוב ןופ טמאלפעג ריא טאה םינפ םאד ןוא
 א ,רונש םרענימיצנעם םעד ,רעטכאט םניבר רענװערדאלאיב םעד זיא יז זא
 ןופ םאװ ןעזעג ןוא טבעלעג טלאװ עמאמ עקילײה יד ןעװ ,ײװ .םישודק־תב

 !ןראװעג זיא הדיחי־תב ריא
 ךאנ ךיז טאה יז .עטלא ןא ןעװעג זיא ןצרעה ןוא ןעניג ןשיװצ עביל יד
 ־שאר ןעװעג זיא ,רעטאפ םצרעה ,רעװאנאי לארשי ׳ר ןעװ טײצ רעד ןופ ןגיוצעג
 םאד ןוא ףיוה םניבר ןיא טניואװעג טאה לארשי ׳ר .ענװערדאלאיב ןיא הבישי
 .לדנענג־עניג ,עלעדײמ םניבר ןטימ טליפשעג ךיז טאה ,ץרעה ,םגײז עלעגנײ
 זיא רע .ןיציבר ןעװעג זיא לדנענג־עניג ןוא יבר ןעװעג טשרמולכ זיא ץרעה
 ןופ ןםײבנא ןא טײרגעגוצ סיא טאה יז ןוא ןענעװאד םיוב א רעטניה קעװא
 ןםקאװעג ןעגײז םע ואװ ,דאם א ןעװעג זיא ףיוה ןיא .ךעלדגײטש טימ דמאז
 ןםירעג טאה ץרעה .ךעלדנראב־רופיכ־םױ ,ךעלםינ־ריזח ,ךעלרעפנײװ ,םערגא
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 עקיראיאראפ ,םיבלול עטנקירטראפ טימ טליפשעג ךיז ,טםביוא עקיטײצמוא םאד
 .שילאפ ןיא ןוא לוש־רעבײװ ןיא ןעלדנעגג־עניג טימ ןטלאהאב ךיז ,תונעשוה
 א טימ ךיז טליפש רע יאמלה ןצרעה ןםימשעגפא לאמ לפיװ טאה לארשי ׳ר
 ןוא ןענרעל׳ם ןםעגראפ טימ טעשארטסעג ,לזײא־רומח ןפורעגנא םיא ,לדײמ
 ןײק ןבאה טשינ לאז יז ןעלדנענג־עגיג טגאזעגנא טאה ןיציבר יד .לטעבכעטש
 ןעװעג רעװש זיא׳ם ראנ .רעפיטש םעד ,לגנײ סהבישי־שאר םעד טימ םיקםע
 ןוא ןענרעל ןביוהעגנא טאה ץרעה ןעװ טשרע .ןסײרוצרעדנאנופ רעדניק יד
 ןופ טרעטײװרעד זײװכעלסיב ךיז רע טאה ,טײקשיוליע ןזײװםיורא ןעמונעג
 ךיז ןוא ןראװעג טיור רע זיא ,ףירה ןיא ןעזעג יז טאה רע זא .ןעלדנענג־עניג
 ןײק ןגיוצעגםיורא ךאנרעד גנאל טשינ ךיז טאה רעװאנאי לארשי ׳ר .טרעקעגפא
 רע .הארוה־הרומ־לקניװ ןראװעג זיא רע ואװ ,םאג עשטאמס רעד ףיוא עשראװ

 .תועובש ןוא הנשה־שאר ףיוא ןיבר םוצ ןצרעה טימ ןעמוק זיולב טגעלפ

 ףיוה רענװערדאלאיב ןיא ןדער ןײא ןיא ןטלאהעג ןעמ טאה גגאל־ןראי
 .תופםות טימ םיחבז ןײלא טנרעלעג רע טאה ראי ףלע וצ .תנונואג סצרעה ןגעװ
 ירפ טימ העד־הרױ קלח עטשרע םאד ןעגנאגעגכרוד טאהעג רע זיא ןצײרד וצ
 םעד ,ןאביקע טימ הלכ א ןראװעג זיא עניג יװ םעדכאנ גנאל טשינ .םידגמ
 רעטכאט רעשיריבג א טימ ןראװעג ןתח א ץרעה זיא ,לדניז םניבר רענימיצנעם
 ךיז טאה אביקע .ןטארעג טשינ ןענײז םיכודיש עדײב רעבא .קעװאלצאלװ ןופ
 ,רענעגושמ רעבלאה א ,קינהרוחש־הרמ א ראפ ןזיװעגםיורא הנותח רעד ךאנ
 ־עגפא זיא ןוא טג א ןעגנאלראפ ןביוהעגנא ךײלג טאה עניג .לפונ־הלוח א
 טאה ןתוחמ רעקװאלצאלװ רעד .ןימיצנעס ןיא יװ עגװערדאלאיב ןיא רעמ ןסעז
 רעד זא ,ןעזנײא ןביוהעגנא טאה׳מ לײװ ,םיאנת יד טקישעגקירוצ ןצרעה

 .סרוקיפא ןא זיא רוחב

 טאה םישדח עכעלטע ןיא .רעװאנאי ץרעה ,ךיג־הנושמ ןאטעג ץלא טאה רע
 ןיא ןעגנאגעגכרוד רע זיא קודקד .שיסור ןוא שיליופ טנרעלעגסיוא ךיז רע
 םאד טצארקעגפא ,םישובלמ עגנאל יד ןאטעגםיוא טאה רע .טכאנ־רעטניװ ןײא
 ־אר רעד ,ןיקסנאנזאפ ר״ד ײב רעײגנײא ןא ןראװעג ןוא לדרעב עקידנצארפש
 ־עג טאה רע .קנערפ רעקיראטםיה םײב ןוא ,לוש רעשטײד רעד ןופ רעניב
 ךיז וצ ןדאלעגנײא םיא טאה ןײטשקיד ראסעפארפ .ןראטאלימיםא וצ לזמ טאה
 ןא ןראװעג זיא רע .הליהק רעד ןיא עידנעפיטם א םיא ראפ ןגארקעג ןוא
 ,טדערעג טאה׳מ .סנאםגרעב יד ,םנאסנאטאנ יד ,םגרעבלעװאװ יד ײב רעײגנײא
 ךיז טאה ,רעװאנאי לארשי ׳ר ,עטאט רעד .םידמושמ טימ ךיז טרבח רע זא
 ,ראי א טימ םיא ןופ רעגנײ ,לטנעי ,רעטסעװש יד .ןוז ןכאנ העבש טצעזעג
 ןבאה םירוחב־לביטש .ךודיש םעד ןזאלפא טזומעג ןצכעריפ ענײז בילוצ טאה
 ־עניג טימ טײהרעליטש ךיז טנגעגאב ץרעה זא ,טעדוםעג טלאמעד ןיוש ךיז
 ךעלרעגניפ עריא ןבעגעג ןבאה םיא לאז יז זא ןוא ,בײװ םאביקע ,ןעלדנענג
 ןיא קעװא ץרעה זיא ךאנרעד גנאל טשינ .דראבמאל ןיא ןצעזראפ וצ ןשארב ןוא
 טעפש ךיז ןבאה סאװ טײלעגנױ בור׳ם ןראפ ןגעלפ סע ואװ ,ץײװש רעד

 .גנודליב וצ ןעמונעג
 ןטלעז טאה עניג וליפא .טרעהעג טשינ ןצרעה ןופ ןעמ טאה ראי ראפ א
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 ענעי 115 טרעקעגמוא ךיז ןבאה סאװ ,ןטנעדוטס .ףירב א ןגארקעג םיא ןופ
 טשינ טרעהעג ,םענייק טימ טשינ ךיז טרבח ץרעה זא ׳טדערעג ןבאה ׳תומוקמ
 ןיא ןראװעג זיא רע זא ןוא ,לזײלק רעדא עינאלאק רעשיטנעדוטס םוש ןייק וצ
 ולי5א טאה׳מ .ןכארפש עשיטימעס ןופ ראסעפארפ א ײב שטנעמ־בײל א ךיריצ
 ■יא ןוא רעטכאט סראסעפארפ םעד טימ ןבאה הנותח טעװ רע זא ,טסעומשעג
 ןבאה לאז ץרעה זא ,טרעהעג ןבאה ערעדנא .ערדעטאק יד םיא ךאנ ןעמענרעב
 טימ .לשרדמ־תיב א ןיא ןהעש עײרפ יד פא־טציז רע זא ןוא זעיגילער ןראװעג
 ץײװש רעד ןיא ןראװעג זיא רעװאנאי ץרעה זא ,ןגארטרעד ךיז טאה לאמא
 ־עגכרוד ךיז רדספ טאה סאװ ,רעטסעװש יד ,לטנעי .עיפאזאליפ ןופ ראטקעל א
 טאה רע .שטײד ןיא לכיב א סנײז םיא ןופ ןטלאהרעד טאה ,םיא טימ ןבירש
 ־רא ענײז טקורדעג ןעװעג ןענײז׳ס ואװ ,ןלאנרושז עכעלטע טקישעגוצ ךיוא
 ןאטעגרעביא ךיז טאה ,עיצאקאװ ףיוא ןעמוקעג זיא סאװ ,טנעדוטס א .ןעלקיט
 זעניג ןבעגפא ןימיצנעס ןײק תבש ףיוא ןראפעג זיא ןוא םישובלמ עגנאל ןיא
 ,עיצקעל א טלאה רעװאנאי ץרעה ןעװ זא ,ןבעגעגרעביא ריא טאה רע .םורג א
 ,שטײד םענעכארבעג א טדער רע .ןטנעדוטס-טרעדנוה רעביא ףיונוצ ךיז ןעמוק
 .ןעגנוזעלראפ ענייז וצ ריגיינ םעד טשינ טרענימראפ סאד ראנ ,שידיי טעמכ
 .םיא ןגעװ טלײצרעד טנעדוטס רעד טאה — י לודג א טראד זיא רע —

 ...!טלעװ א םיא טימ טכאק׳ס —
 טימ טדײשעצ ךיז טאה עניג זא ,ןסעומש ןעמונעג ןעמ טאה לאמא טימ
 טצעזאב ךיז ןוא ןאמ םנו5 קעװא זיא עניג .טג א ײב טלאה׳ס זא ןוא ןאביקע
 יז טאה ,רעװאנישמא ןופ הבורק א ,ןיציבר ענעראוועג־עילאק א .עשראװ ןיא

 ,ןטנעגילעטניא ײלרעלא ריא וצ ןעמוק ןביוהעגנא ןבאה׳ס .ךיז וצי ןעמונעיגנײרא
 ־עג טאה יבר רענימיצנעם רעד .רעבײרש־גנוטײצ ,ןענרעטםקע ,רעוט־ײטראפ
 ריא וצ טקישעג טאה ,רענװערדאלאיב רעד ,עטאט רעד .םרח טימ טעשארטס
 םײב ןבילבעג זיא עניג רעבא .ןײרא ףיוה ןיא ןרעקמוא ךיז לאז יז םי^לש
 .לטײש סאד ןאטעגםיוא ןוא ראה יד ןסקאװפיוא טזאלעג ךיז טאה יז .ןקיריא
 ןוא גנוניואװ עםיורג א ןעמונעג יז טאה ,טײל וצ ןעמוקנא ןפראד וצ טשיג
 ךיז טאה רעװאנאי ץרעה זא ,טרעהעג ןעמ טאה דלאב .ןרעמיצ ןעגנודראפ
 הנותח ןעמוקעג זיא רע זא ,טגאזעג ןפא טאה רע .ץײװש רעד ןופ טרעקעגמוא
 ןאביקע ײב ןגירקםיורא לאז יז ףיורעד ראנ טראװ רע זא ןוא ןעניג טימ ןבאה

 .טג א
 ־םידיסח יד ןיא .למוט א ן&ורעגםיורא טאה ןעמוקנא םרעװאנאי ץרעה
 ־נײרא טשינ ןוז ןײז טאה רעװאנאי לארשי ׳ר זא ,טדערעג ןעמי טאה ךעלביטש
 םאװ ,יוליע םעד ןגעװ ןבירשעג ןבאה ןעגנוטײצ עשידײ יד .בוטש ןיא טזאלעג
 םיא ןבאה םאװ ,ןראטאלימיםא יד .ראםעפארפ א ץײװש רעד ןיא ןראװעגיזיא
 עשיליופ ראפ טלעטשעגראפ םיא ןוא ךיז וצ ןטעבראפ םיא ןבאה ,טציטשעג
 רע ,ןדאלעגנײא םיא ןוא םיא ןגעװ טרעהעג ןבאה ןראםעפארפ עכעלטע .טםעג
 ־עג ןוא ןעמונעגנא גנודאלנײא יד טאה רע .טארעפער א ןטלאה ײז ראפ לאז
 טימ טשימעג ,שיליופ ןקיזײרג א ןיא ״דעש ײװצ טעטיזרעװינוא ןיאי טדער
 ־עג זיא רע .רעװאנאי ץרעה ,רעקידװעמעש ןײק ןעװעג טשינ זיא רע .שטײד
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 .רעבײרש עשיליופ טימ טפאשטנאק ןםאלשעג ןוא ״עקסנאימישז״ רעד ןיא ןעמוק
 ־עטשסיוא־טםנוק ףיוא ןוא רעטאעט ןיא םערעימערפ ףיוא ןפארטעג םיא טאה׳מ
 ןוא ןרעטש ןטײרב ןטימ לשטנעמ ענײלק םאד ראנ ׳שילרעטםיוא יװ .ןעגנול
 ־יםא יד ןו5 רעטכעט יד .ןעיורפ ײב ןעמונעגםיוא טאה עלעבמעג ןקיציפש
 ןעמוקעג ןענײז ןוא רעזײה־עפאק ןיא םיא טימ טנגעגאב ךיז ןבאה ןראטאלימ
 ־רעלא םיא םורא טײרדעג קידנעטש ךיז ןבאה׳ם .םאג עניאגג רעד ףיוא םיא וצ
 .סעםירטקא ענעגנאגרעד־טשינ ׳ךעלבײװ ענעפאלטנא ׳םעקטאנעצעמ ׳תושורג ײל
 ןיא ןכאק ןפלאהעג ךיק ןיא ןבאה רעבײװ .יבר השעמ שיט טריפעג טאה רע
 זיא שיט רעםיורג רעד .הכלמ־הװלמ רעשידיסח א ףיוא יװ ,פעט עםיורג יד
 ־עג ןבאה טכיל .ןעיורפ ןוא טײלסנאמ טימ טצעזעגמורא ןעװעג לאמטכאנ וצ
 ־עג זיא רעװאנאי ץרעה .תורימז ןעגנוזעג ןוא ןײװ ןעקנורטעג טאה׳מ .טנערב
 ןופ עיפאזאליפ יד״ םענײז קרעװ םעד ןיא .״הרות׳/ טגאזעג ןוא ןא־ןביוא ןםעז
 ןופ םעיצקנופ עטםקיטכיװ יד יװ יוזא זא ׳טקידײרפעג רע טאה ״םזיטאמאטיוא
 םאװ זא ׳םע טסײה ׳שטנעמ ןופ ןםיװ םעד ןא ׳שיטאמאטיוא ראפ ןעמוק ןבעל
 ׳שטנעמ ןיא .חוכ רעשירעפעש רעד זיא רעםערג ץלא ׳ןײזטםואװאב רעקינײװ
 ־רעדנילב ןסעצארפ עטסטלקיװראפ יד פא ךיז ןעוט ׳רוטאנ רעד ןיא יװ ךײלג
 םעד ןפעלשנײא ךרוד זא ׳ןעגנורדעגסיורא רעװאנאי ץרעה טאה ןופרעד .טײה
 לאז׳מ הגרדמ א וצ ןביוהרעד ךיז ןעמ ןאק — עיצאטנעירא יד רעדא — לכש
 ןביוט ןפאשאב ןבאה ןלאז הלבק ןופ רענעק יד יװ ׳ןיאמ שי א ןעגנערבםיורא
 יד זא ׳טרעכיזראפ טאה רעװאנאי ץרעה .טנאװ רעד ןופ ןײװ טפאצעג ןוא
 זיא ןײזטםואװאב ןופ פמאל רעד ןעװ טײצ א ןיא ראנ ןעמוק ןאק גנוזײלםיוא
 םאװ ׳ןםיװלא ןשיטאמאטיוא ןטימ ךיז טפעהאב שטנעמ רעד ןוא טקורעגנײרא
 ־יוזא ןצונםיוא םידימלת ענײז ןםײהעג טאה רע .רוטאנ עצנאג יד ךרוד־טמענ
 ׳ןײװ ןעקנירט ׳ןצנאט ?ךעלגעמ ראנ זיא׳ם לפיװ ליפעג ןופ םעיצאניבמאק ליפ
 ׳לאהאקלא ןופ ןטלאהעג טאה רע .םיתינעת ןטםאפ ׳םעביל ןריפ ׳ךיז ןשוק
 ־רעד ןאק׳מ םאװ ׳ןסיװ עטםכעה סאד — סקעס ןפורעגנא ןוא סקיטאקראנ
 .טײהטאג רעד ׳ןםיװ־לא ןטולאסבא ןטימ ףיונוצ ךיז טםיג׳מ ןעװ ׳טיוט ןראפ ןכײרג

 א זיא׳ם זא ׳ךוב םרעװאנאי ץרעה ןגעװ ןבירשעג טאה רעקיטירק ןײא
 ןוא רעיוהנעפאש טימ טרעפעפאב ׳םזינאטאם ׳םזיטלוקא ׳םזידוב ןופ שימעג
 ־ראפ טאה רעװאנאי ץרעה זא ׳ןזיװעגנא טאה טנעזנעצער רעדנא ןא .ןאמטראה
 ־אליפ טימ .טנגױ רעד ןיא טנרעלעג אמתםמ טאה רע םאװ ׳הלבק יד טלפירק
 םיא טאה רערעדנא ןא ךאנ ...גנאהנעמאזוצ ןײק טשינ ײרעדיולפ יד טאה עיפאז
 ץרעה זא :ראלק ןעניג ראפ ןעװעג זיא סנײא .טנעדאקעד ןוא דײ־דומלת ןפורעגנא
 טנאקעג טשינ לאמנײק טאה יז .ןטנרעלעג א ןופ געװ םעד ףיוא טשינ טײג
 ןיוש זיא יז ? ראםעפארפ־טשיג רעדא ׳ראםעפארפ־אי רע זיא :םיא ײב ןײגרעד
 ןא ץײװש רעד ןיא םיא טימ ןראפוצקעװא ןוא ןזאלוצרעביא ץלא ןעװעג טײרג
 רע .רעטעפש ףיוא טגײלעגפא ׳גנוצ רעד טימ טײרדעג טאה רע ראנ ׳טג א
 ןיא שינערעקרעביא ןא ןכאמ טלאזעג טאה סאװ ׳טאטקארט א ןבירשעג טאה
 .לטעלב םענעגײא ןפיוא ןטלאהעג גנאל םישדח טאה רע ראנ ׳עיפאזאליפ רעד
 לאמנײא טשינ טאה רע .תונתמ ןוא םעציטש ןופ ךיז רע טאה ןטלאהעגפיוא
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 רעד .טלאצעג טשינ רע טאה טלעג־הריד ןײק •ןעניג ׳ריא ײב טלעג טגראבעג
 ־עג ןוא ןעגגאגעג זיא׳מ .טסיזמוא ןעניואװ טזאלעג םיא טאה ׳ליבשמ א ׳טריװ
 ־עג אד טאה עניג ןעװ טכאנ יד וליפא .בוטש־רקפה א ןיא יװ ,םיא וצ ןעמוק
 ־טשינ .ןעגנולקעג טאה ןאפעלעט רעד .החונמ ץיק ןעװעג טשינ זיא טקיטבענ
 ־עגנא טאה יז לאמ ליפיװ .ריט רעד ןיא טפאלקעג ןבאה טםעג ענעטעבעג

 :ןהנעט רע טגעלפ ,תילכח א ןגעװ םיא טימ ןדער ןביוה
 .טכער ןײז ץלא טעװ ,ןבאה הנותח ראנ רימאל ,ישעניג ,׳שינ גראז —

 ...נ תחנ סיורג רימ ןופ ןבאה ךאנ׳ט׳ס
 ...!ךרד ןעמורק א ףיוא טםײג וד ,ץרעה ,ארומ באה׳כ —

 ...!שפנ תבהא ביל ךיד באה׳כ ? הנימ־אקפג יד זיא םאװ —
 !רעשילאק עדליה יד ,דיומ יד ןבאה טשיג אד ליװ׳כ —

 ...דשוח טסיזמוא ךעבענ יז טםיב .חוכ ןסיורג א ט׳יז נ ישעניג ,עפ —
 ,ןשינעשוק ענײז טימ טרעטאמעגסיוא ןעניג רע טאה בוטש־ףאלש ןיא
 םעד ןדנוצעגנא טאה רע .רעיוא ןיא תודום ,ןעמענוצ עכעלטרעצ ,ןשיגעזדלאה
 טימ ךעלכיק טכאנ רעד ןטימ ןיא ןסעגעג טאה רע .ןשאלעגסיוא ןוא פמאל
 ןעניג טאה רע .ראװאמאס םעד ןלעטש םיא לאז יז ,ןעבאד טקעװעגפיוא ןוא זעק
 ריא טימ טדערעג ןוא ,שלעװרעדיוק ןשטײד א ןיא ,םיבתכ ענײז טנעײלעג
 ־עס עשיטסיטיריפס יד ןגעװ ןוא ,עיראעט־שינטנעקרעד ןײז ןגעװ גנאל ןהעש
 :ריא וצ ןאט־גאז א טגעלפ רע .דנאלםיוא ןיא טניואװעגײב טאה רע םאװ ,ןסנא
 ...!טײז רענעי ןופ ןא טשרע ךיז טביוה ןבעל׳ם .טיוט ׳אק אטשיג זיא׳ס —
 ־טםעדנופ וטסאה ,זיור יד ןגארקעג טםאה וד זא ,טכאדעג טנײה ׳שינ —

 !רעטקאד ןבאנ טקישעג ןגעװ
 ...ןפיולטנא טשינ ךיוא רקש ןופ ראט ןעמ !ישעניג ,םיתוטש טםדער —

 יז .ןײגםיורא טזומעג יז טאה ירפ ץנאג ןוא גאטראפ טגײלעג ךיז טאה יז
 בוטש ןופ סיורא זיא יז ןעװ .גאטײװ־פאק א טימ ןענאטשעגפיוא לאמ עלא זיא
 םאװ ,יורפ ענעלאפעג א זיא יז זא ,טכודעגםיוא ריא ךיז טאה ,לצנער ןטימ
 ־וצ גאט ןטימ יז טאה׳מ ןוא ליבסנאמ א ײב טכאנ א טרעגלאװעגפא ךיז טאה

 ...ןבירטעגםיורא ךײלג

3 

 ריא טימ ןעמאזוצ םײה רעד ןופ קעװא זיא אמח ןעװ ןגראמירפ םעד ןיא
 לאז עטאט רעד זא ,טכירעג טשינ ךיז יז טאה ,עטיא־עלײב ,רעטכאט רערעטלע
 לאז יז טדערעגוצ ןראי עלא ןאמח טאה םלושמ ׳ר .ןעמענפיוא ךעלטנײרפ יז
 טימ ןײרא זיוה ןײז ןיא ןרעקמוא ךיז ןוא ,יאטלוה םעד ,ןאמ ריא ןזאלרעביא
 ,ןכראה םיא טעװ יז ראנ יװ זא ,טסואװעג יז טאה ןגעװטסעדנופ ,רעדניק יד
 טשינ זיא יז סאװראפ ןפראװראפ ריא ,ןעפעשט ריא וצ ןעמענ ךײלג ךיז רע טעװ
 אמח .דניקפיטש א יװ ראנ ,רעטכאט א יװ טשינ ןעלדנאהאב יז ,רעירפ קעװא
 קאפ ןײא טקאפעגפיונוצ טאה ,אמח ,יז .עקשארד ןײק ןעמונעג טשינ וליפא טאה
 ןפיוא םופוצ טזאלעג ךיז ןבאה עדײב ןוא ,ןרעדנא ןא עטיא־עלײב ,םישובלמ
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 העטסנעפ יד ךרוד טקוקעגםיורא ןבאה םינכש .הפרש א ךאנ יװ ׳װאבישזג
 ,עםעװראב א ןעמוקעגםיורא ןיא בײװ םשזורטם םעד .פעק יד טימ טלקאשעג
 רעקיטיוצ רעד .רערט א ךוטראפ ןטימ טשיװעגפא ׳טנעה עטיור יד ןכארבראפ
 טאהעג טאה אמח .ײרעליב א טימ ןפאלעגכאנ זיא גיוא םענײא ןטימ טנוה
 .רעטאפ םוצ ןעמוקנײרא טעװ יז ןעװ ׳ןגאז וצ םאװ טרזחעגםיוא ךיז םיואראפ

 ־ןאט־גאז א טלאזעג טאה יז

 ןלזג םעד וצ ךימ בײרט ראנ ׳טיורב לקיטש ןקורט א רימ ביג ,עטאט —
 ...זקירוצ טשינ

 ימענ ןעװ .טלאמעגםיוא ךיז טאה אמח יװ שרעדנא ןעשעג זיא ץלא ראנ
 טגאזעגנא םיא ןוא ןײרא טעניבאק ןיא ןעמלושמ ׳ר וצ ןעמוקעג זיא טסניד יד
 ןרעטלע םעד טימ ןעמאזוצ ןעמארבא ןופ ןפאלטנא זיא אמח זא ,הרושב יד
 זיא רע .ןגיוא יד ןיא ןרערט יד ןאטעג לעטש א ןקז םעד ךיז ןבאה ,לדײמ
 טראװעג טאה יז ואװ ,ךיק ןיא רעטכאט רעד וצ םיורא טירט עקידלקאװ טימ
 יז טניז לאמ ןטשרע םוצ ריא טימ טשוקעג ךיז ,ןעמונעגמורא יז ,קעפעג ןטימ

 ־ןאטעג־ףור א ןוא ,ןעטיא־עלײב טשוקעג ,טאהעג הנותח טאה

 ...!בוטש ןייד זיא בוטש ןײמ ? חתפב ינעפ וטםײטש םאװ —

 ןבאה עלא ןוא ,לוק קראטש א טימ טגאזעגסיורא רעטרעװ יד טאה רע
 לשיט־ךיק םײב ןםעזעג טציא זיב זיא םאװ ,עינאמ עצראװש יד .טרעהרעד םע
 ףיוא־ביוה א ןאטעג ךיז טאה ,ןעמ טנײמ יז טשינ יװ ,עװאק ןעקנורטעג ןוא
 ראפ ןטײרגוצ טזאלעג ךיז ךײלג טאה ימענ .קעפ יד ןגארטקעװא ןעמונעג ןוא
 םײב עלאם רעד ןיא ןענאטשעג זיא םאװ ,לטעמורפ־עזיור .בוטש א טםעג יד
 ־עג ,קוספ א טגאזעגוצ טאה ,רודיס החנמ־ןברק א ןיא טנװאדעג ןוא רעטסנעפ

 ןבאה ןגיוא עריא .רעטכאט־ףיטש רעד וצ ןעמוקעגםיורא זיא ןוא שוק א ןאט
 ,ןקאב עדײב ןיא ןאמח טימ טשוקעג ךיז טאה יז .טנײװעג־בלאה ,טכאלעג־בלאה

 :יןפורעג ןוא ןעטיא־עלײב וצ לטײש םענעדײז ןטימ ןאטעג לקאש א קילעזטײל

 רעקידלזמ א ןיא זיא ,ןײז טזומעג יוזא ןיוש טאה׳ם זא !טמוק לצאק׳ם —
 ...!העש

 הלח רענעקאבעגטלא ןופ ןםײבנא ןײז ןםעגעג טאהעג ןיוש טאה םלושמ ׳ר
 ־ישזג רעד ףיוא ןײרא ראטנאק ןיא ןײג וצ טײרגעג ךיז ןוא ןוה רעטלאק טימ
 רעד ןיא העש ראפ א ןבילבעג רע זיא רעטכאט רעד דובכל רעבא .עקםװאב
 ־עלײב ,לדײא ,אמח ,ילטעמורפ־עזיור — רעבײװ יד טימ ןםעזעג זיא רע .םײה
 ןעקנורטעג טאה רע .סײברעביא םײב ןפלאהעגטימ ןוא בוטש־םע ןיא — עטיא
 ןוא לכיק־רעייא ןא טימ ןסיבראפ ,עיראקיצ ־טימ ־עװאק עצראװש זאלג א
 זא ,טנאמרעד ךיז טאה רע .רעגײטש ןײז ןעװעג זיא׳ם ליפיװ רעמ טדערעג
 טיאה רע תעב יװ טלײצרעד ןוא חספ ברע תבש א ןיא ןראװעג ןריובעג זיא אמח
 טנערבראפ טאהעג ןעמ טאה ץמח םעד — טנעלאשט עקידחספ סאד ןסעגעג
 א ןראװעג ןריובעג זיא׳ס זא ,ןגאזנא ןעמוקעג םאבײה יד זיא — גאטײרפ
 טאהעג ארומ טאה׳מ זא ,ךאװש ןוא גנירג יוזא ןעװעג זיא עלפוע׳ס .לדײמ
 ־םױ רעטרעטשראפ ןײק ןײז טשינ לאז׳ם ןוא ןעמוקקעװא דלאב טשינ לאז׳ם
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 ׳אק ןעװעג טשינ זיא׳ם — ןאטעג־גאז א םלושמ ׳ר טאה — טאג־ןעקנאד .בוט
 ...!ע׳לפנ

 ־אב ןיא זאנ יד ןאטעג־ץײנש א ןוא טכאלעצ ךיז טאה לטעמורפ־עזיור
 .ריא ןגעװ טדער רעטאפ רעד יװ טרעהרעד טאה אמח ןעװ .לכיט םענעטםיט
 .סנפארט ײז ןופ ןעפאק ןעמונעג ןבאה׳ם ןוא טיור ןראװעג ןגיוא יד ריא ןענײז
 ־רעד ןעמאנ ריא זיוה םנטאט ןיא לאז׳מ וצרעד ןעװעג טניואװעג טשינ זיא יז

 רע טגעלפ ׳ןעמארבא טימ תקולחמ םאד ןביוהעגנא טאה םלושמ ׳ר טניז .ןענאמ
 שיט ןופ קעװא ךעלדײמ יד ןענײז ןשטנעב ןכאנ .ריא וצ סעב םעד ןזאלסיוא
 טשינ טמוק רע זא ־םישעמ םמארבא ןגעװ ןלײצרעד ןעמונעג טאה אמ,ח ןוא
 ־בוטש טצעזראפ :םעםקיש ןוא ןדיומ טימ םורא ךיז טפעלש ן ןקיטכענ־^ײ,דא
 םישדח עצנאג ףיוא טלעג־הריד ןראטאקאל יד ײב טמענ ?דראבמאל ןיא ןכאיז
 זיא יוג רעד ןוא שזורטס םײב לבור ראפ א טגראבעג וליפא טאה רע .םיואראפ
 .ןצפיז ןוא רעגניפ יד ןכערב ןעמונעג טאה לטעמורפ־עזיור .ןענאמ ןעמוקעג
 ןענײז ײז ןוא ףיוא־ביוה א ןאטעג ןעםנאװ ערעטיש יד ךיז ןבאה ןקז םײב
 טאה רע .טמוטשראפ ןראװעג זיא אמח זיב ,עטזיפשעגנא יוזא ןבילבעג ןיוש

 ?ןאטעג ײרשעג א
 ...!ןםײרםיוא ףאונ םעד ל׳כיא !ןגײװש טראטעג ׳שינ טסאה —

 — ןסיװ טםלאז וד ןעװ ,עטאט ~
 זיא יז .ןײװעג םאד ןקיטש ךיז ןיא טנאקעג טשינ רעמ טאה אמח ןוא
 .ןביטש עלא ןיא טרעהרעד טאה׳מ סאװ ,לוק ךעלרעמאי א טימ ןעגנאגראפ ךיז
 לקיטש ןײא ףיוא ןענאפשמורא ןעמונעג ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה םלושמ ׳ר

 .קירוצ ןוא ןיהא ,טרא
 ־בלאה טדערעג רע טאה — יןענײװ ןופ סיורא טמוק םאװ ,אש ,ונ —
 ׳שינ רעמ טסעװ !טצאלפעג טאה רעטאלב רעד — .ךיז־וצ־בלאה ,ריא־וצ

 ...!ףוצרפ ףירט ץיז ןקוקנא
 ...!עטאט ,יוא —

 ןאטעג לעפאב א רע טאה — !רעםאװ קנורט א ריא ביג .רעטכאט ,אש —
 ? טראד יז ץע טפור יװ ,ערעגנײ יד ץעגרע זיא ואװ — .ןעלטעמורפ־עזיור

 טאה — ןעמונראפ זיא יז .םײה רעד ןיא ןבילבעג לײװרעד זיא עפעטס ~
 .טדערעג ײם ,טצכולשעג ײם אמח

 יד ןכאמ הנותח ןעמ טעװ לײװרעד ,םנטײװצ ? ןעמונראפ יז זיא סאװ ~
 וד .ןדנ לבור טנזיוט ײרד ןבעג ריא ל׳כיא .לדײמ ליואװ א זיא יז .ערעטלע

 .ןטג ךיד טעװ לװנמ רעד זיב ,רימ ײב ײז
 רעבירא רעדיוש א ריא זיא ,טג טראװ סאד טרעהרעד טאה אמח ןעװ

 .בײל ןרעביא
 ראנ בעל ךאי .ענעריולראפ א ןיוש ןיב ךאי ? טג א ךאי ףראד סאװ —

 .רעדניק יד ראפ
 וטסעװ ,ןדײלקםיוא ךיד ןוא ןעורפא ךיד טסעװ ? ןעד וטםיב טלא יװ ~
 דײלק ןוא לבור קיצפופ ןבעג ךײלג ריד ל׳כיא ...!שטנעמ רעדנא ןא ןײז

 .םיוא ךיד
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 ײװצ טימ ןעמוקעגקירוצ זיא ןוא טמיוזעג גגאל ךיז ,סיורא זיא ןקז רעד
 ןופ טגײלעגוצ ריא רע טאה שינעלקאװ א ואנ .םרעקיצנאװצ־ןוא־ףניפ עטיור

 .לרענעצ א ךאנ ענעשעק־ןזיוה

 .טגאזעג רע טאה — טלעג־ןשאט זיא סאד —

 ־לדײא סנטאט םעד ןופ .טעפילכעג ןוא ןטאנקנאב יד ןעמונעגוצ טאה אמח
 ןעמוקעג ימענ זיא דלאב .ךארב ריא זיא׳ס ףיט יװ ןראװעג ראלק ריא זיא טײק
 טאה׳מ .ןבעגעגפא ריא ראפ טאה׳מ םאװ ,בוטש רעד ןיא ןאמח טריפעגקעװא ןוא
 ־רעביא ןוא ןעטיא־עלײב ראפ טעב א ךאנ טלעטשעגנײרא טאהעג סנטײצאב ןיוש
 ־נעװאל ןוא ץכעיולב ׳לאמכארק טימ טקעמשעג טאה׳ם .טנאװעגטעב ןגיוצעג
 טאה לדײא .טעראפעג ײרד עלא ךיז ןבאה עטיא־עלײב ןוא עינאמ ,ימענ .רעד
 ,לכיב א ןיא רעגני5 א טימ ,לעװש רעד ףיוא ןײטש ןבילבעג ,ריט יד טנפעעג
 זיא לטעמורפ־עזיור .שיליופ ףיוא בלאה ,שידײ ףיוא בלאה ,תוצע ןבעגעג ןוא
 לקיטש א : לאמטכאנ ףיוא ביל טאה אמח שײל§ רעםאװ ןגערפ ןעמוקעגנײרא
 ןטימ רעדא ךיױ רעד רעטנוא יז ליװ סאװ ןוא ז ןטארב ,טםורב ,ןוה ,סנרעדניר
 ןוא טבעל עמאמ יד זא ,ןעמוקעגראפ לײװ א ףיוא ןאמח זיא סע ?ץכעשידעג
 יד יװ טרעיודעג גנאל טשינ טאה׳ם .םײה רעד ןיא לדײמ א רעדיװ זיא יז
 ,ן6אלשעג טשינ טכאנ עצנאג א זיא םאװ ,אמח .שימײה ןראװעג ןענײז טםעג
 ן&יוא טראפשעגנא ךיז ןוא לכיט סאנ א טימ ןרעטש םעד ןדנובעגמורא טאה
 א ,עקירעדינ א — עטיא־עלײב .טלמירדעג ײם ,טצכערקעג ײס טאה יז .רעגעלעג
 זיא — זאנ רעכעלטיור א ןוא םינפ ךעלבלעג א טימ ,רעטומ יד יװ ,עראד
 ןעװעג טניואװעג זיא עטיא־עלײב .ןײרא קראמ ןיא ןימענ טימ ןעגנאגעגטימ
 ,ןיכעק יד ײס ,טסניד יד ײם ןעװעג םײה רעד ןיא זיא יז .טײקשיטאבעלאב וצ
 ןבאה לדײמ םעד ןופ טעװ יז זא ,טפאנשרעד ךײלג טאה ימענ .ןישעװ יד ײס
 עקירעביא ןא ןײז טציא טעװ יז זא ׳ןגארקעג ארומ ,םינפא ,טאה עינאמ .ץונ א
 ־ורט א ץעגרע ןופ טצארקעגסיוא טאה יז לײװ ,ןקישקעװא יז טעװ ימענ ןוא
 ־רעדײלק יד ןצופ ןעמונעג ןוא לבעמ םאד ןשיװאוצמורא ףיוא עטאמש ענעק
 יד !ןםמיזעג עכיוה יד טימ ,ןטעב יד ;ןריט יד ףיוא פעק־ןבײל יד טימ ,קנאש
 א טמורבעגוצ ײברעד טאה יז .לקנעש־ןעביוש סאד ,םנעדערק יד ,םרעמלא

 !טקידנעעג ךיז טאה עפארטם עדעי ואװ ,לדיל שירעמשטײד

 ,ןײלא דלאװ ןדליװ ןיא
 ...ןײג טשיב טוט רענײק ואװ

 רעטופ םאד ןאטעגנא ןשינעראפ ןוא דײר עלא ךאנ טאה םלושמ ׳ר ןעװ
 סיפ יד םיא ןענײז ,ןײרא ראטנאק ןיא ןײג טזאלעג ךיז ןוא ןשאלאק יד טימ
 רעד ,לדנוגינ ןםעגראפ־בלאה א ןעגנוזעגרעטנוא וליפא טאה רע .גנירג ןעװעג
 ןיא טנאמרעד םיא ןוא טכאמעג רעגנײ יװ םיא טאה ןעמוקמײהא סרעטכאט
 זיא םעד ץוח א .רעדניק טימ בוטש עלו§ א טאהעג טאה רע ןעװ ,טײצ רעד

 ,ןטגפא ראנ יז רע לאז .ןעמארבא ,אנוש־םד ןײז רעביא ןוחצנ א ןעװעג סאד
 ט׳יז זא רעבא ,אמח ,טשיג יז זיא ראות־תפי ןײק ,תמא .טכער ןײז ןיוש טעװ
 רעקצארס עלעװנײז טעװ ,ןדנ ןשירפ א ןבעג ריא טעװ׳מ ןוא ךיז וצ ןעמוק
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 ׳טשיג ךאנ טבראטש רע .שורג א רעדא ןמלא ןא ריא רא5 ןצארקסיוא ןיוש
 ...:תוחמש ןבעלרעד ףליה םטאג טימ ךאנ ט׳רע .םלושמ ׳ר

 ׳לגאה ןוא ײנש טימ טקעמשעג טאה׳ם .קיטניװ ןעװעג זיא ןםיורד ןיא
 רעקינוז לײז א ןסירעגכרוד ךיז טאה םנקלאװ יד ןיא טלאפש א ןופ ץעגרע ראנ
 ־ראק ,לפע עםײה ןעגנוזעגסיוא ןבאה םנירעציז־קראמ .קאה א יװ ףראש ׳לפענ

 ןבאה סענאמרופ .ןעגנולקעג ןבאה טנטילש .םעבאב טימ סעברא ׳ןכוק־לפאט
 ־ישזג רעד ףיוא .ןשטײב יד טימ טקאנקעג ןוא דרעפ־טסאל יד ףיוא ןגירשעג
 ־ידײ טימ ןוא רוטילאפ ,ץכעגעשזד ,טםימ־דרעפ טימ טקעמשעג טאה עקסװאב
 ,טנאקעג טשינ טאה ,םלושמ ׳ר ,רע םאװ ,ןדײ ,טײקגסעזעגנײא רעװעשראװ רעש
 ,טקוקעגכאנ םיא ,טלעטשעגפא ךיז ,ןגראמ־טוג םעד ןגארטעגנגעקא םיא ןבאה
 ־אמ יד םיא ראפ ןעמונעגפארא טאה יוג א םעפע .רעגניפ יד טימ טלטײטעג
 !רקפה טשינ טראפ זיא טלעװ יד .״ירבאד ןעיזד״ טגאזעג מיא ןוא עקװאױעשט
 רעד .ןעמ טפאלש יוזא ,ךיז מעב׳מ יװ יוזא — .טכארטעג םלושמ ׳ר טאה —
 טימ ןבאה הנותח םעשישטרעמ טעװ הםדה .קםפ ןײז ןגירק טעװ לארשי עשופ
 רעלאפשערעט־ןײלק םעד אקװד ליװ לדײא ביוא .חספ ראפ ךאג ןעלעשיפ םעד

 לפאק .טפעשעג ןיא ןעמעננײרא הרירב ןיאב םיא ןאק׳מ .טכער ךיוא זיא ,רוחב
 ,ףיוה א ןופ ץעגרע םיורא זיא לטניה םײװ א ...שטײב א ךיז ףיוא ןבאה ףראד

 ןטימ ןבירטעגפא בלפ םעד טאה ןקז רעד ןוא ןעמלושמ ׳ר ףיוא טליבעצ ךיז
 .לאסאראפ

 ...!לאשאפ — .ןאטעג־ףור א רע טאה — < םאשזדופא —

 ךיז טאה ,ףיוה־ראטנאק ןופ רעיוט סאד טנפעעג טאה סאװ ,שזורטם רעד
 ־עג זיא ןדאב רעטריקורב־טשינ רעד .סאבעלאב םעד טסירגאב ןוא טגיובראפ
 ־רעמעק יד ןופ טזאלעגםיורא ןעמ טאה ןגעװטסעדנופ ,ײנש טימ טקעדאבלעװ
 ןוא רעבאה ךעלדנרעק טקיפעג ןבאה ןביוט .סעקידניא ,רעניה ,זדנעג יד ךעל
 סאװ ,ןשינעפעשאב םטאג ,ךעלעגײפ ענײלק טצנאטעגמורא ײז ןבענ ןבאה סע
 קאטש ןטשרע ןפיוא ראטנאק ןיא .הריש־תבש ןיא עשאק סיורא ײז טפראװ׳מ
 ןיהא טײרדעגמורא .ךיז טאה רע .ןעמלושמ ׳ר ףיוא טראװעג לפאק ןיוש טאה
 ־עג ,םעװעלאכ עקיצנאלג יד טימ ךעלעװיטש עטצופעג ענײז ןיא קירוצ ןוא
 ,לסאריפאפ א טרעכיורעג •,ךעלקעד ײרד יד טימ ,רעגײז םענרעבליז ןפיוא טקוק
 טאה םלושמ ׳ר ןעװ .״יננאראפ רעירוק״ ןיא קילב א לאמ וצ לאמ ןופ טפאכעג
 ,ןראװעג ךײלב שזא רע זיא ,ןעמארבא ןופ ןפאלטגא זיא אמח זא ,טלײצרעד םיא
 ־פארא זיא ןוא טכיװעגכײלג םאד ןריולראפ טאה רעױא ןרעטניה רעדעפײלב יד
 ,פיל רעטשרעטנוא רעד ףיוא טפעלקעג טאה םאװ ,קיטשדנומ רעד .ןלאפעג
 ־ןפורעגנא ךיז ןוא לײװ א טכארטעגרעביא טאה רע .לקאש א ןאטעג ךיז טאה

 ...!טנידראפ רשכ םע ט׳רע —

 ךיז טאה רע .רעטרעדנואװראפ א ןאטעג קוק א םיא ףיוא טאה םלושמ ׳ר
 סמארבא .הרושב רעטוג רעד ןופ ןעײרפרעד רעמ ךיז טעװ לפאק זא ,טכירעג
 טאה םלושמ ׳ר .רעװש םוצ יװ רעסערג ךאנ ןעװעג זיא תרשמ לפאק וצ האנש
 ־בײרש ןםיורג םעד ןבענ לוטש רעטעבעג־רעדעל רעד ףיוא טצעזעגקעװא ךיז
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 בוטש רעדנא ןא ןיא סיורא זיא לפאק .ןריפאפ טימ ן6ראװעגנא־דיוה ׳שיט
 .ןעמלושמ ׳ר ראפ ײט זאלג א טימ ןעמוקעגקירוצ לײװ רעגנאל א ךאנ זיא ןוא

4 

 ןזיװעגנא ןוא טגאזעג םלושמ ׳ר טאה — !חוכ־רשײ ׳לפאק ׳ךיד ץעז —
 גערב א ףיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה לפאק .שיט־בײרש ןופ םקניל לוטש א ףיוא
 קורראפ א רע טאה שױלעפאק־עלעםעק םעד .סופ א ףיוא םופ א טגײלראפ ןוא

 .ןקאג םוצ ןאטעג

 .סאבעלאב ׳אי —

 ? ףירב אד סעפע׳ס ? ךיז טרעה םאװ —
 .ןטײקינײלק —

 ײז !ךיא עז רוביח ײנ א רעדיװ ןיוש ? רפם א ראפ סאד זיא םאװ —
 _הרות ישמוח השמח לע ןתנוהי רמאיו — .וויטקאפש םעד רימ ביג ׳לחומ
 ז טשטאפ רעד טימ ןעמוקעג זיא׳ס — .טנעײלעגרעביא ךעלעמאפ ןקז רעד טאה

 .טכארבעג םע טאה לבר א .ץינ —

 ן ןבעגעג םעפע םיא טםאה .אמתסמ ׳רבחמ רעד —
 .לבור א —

 רעדעי .םירפם עײנ ןכאמ ןײא ןיא טלאה׳מ .בײרשראפ .ךײלג ץנאג —
 .לטשפ רעדנא ןא סיוא־טשטעװק רענײא

 ן ץגיװארפ רעד ןיא ןאט ײז ןלאז םאװ —
 לאז׳מ ןא־ןצעה ןטעזאג יד .אטשינ זיא הסנרפ ׳אק .טכערעג טםיב ׳אי —
 רעמוז ןדעי .תופרש יד ןענײז קילגמוא עטםערג׳ם .ןדײ ׳אק ײב ןפיוק ׳שינ
 .ליוה ןוא טעקאנ ןבײלב ןדײ ןוא רעײפ ןטימ ךעלטעטש עצנאג קעװא ןעײג

 .ןדליג ןעצ םיא ביג ׳ףרשנ א בױא
 .ןבלאטםנײמ —

 ן טשינ טלאצ׳מ יצ ׳טלאצ׳מ ן טלעג־הריד טימ זיא םאװ —
 רעד ףיוא .טשינ טלאצ ׳טשינ ליװ׳ס רעװ ןוא ׳טלאצ ליװ׳ם רעװ —
 ,דיםה רעװעליפ א ׳רעלדנעה־גנירעה א טניואװ ׳זיוה סעלעיניפ ןיא ׳עטםארפ
 ־עג הנותח רע טאה טציא .ןשארג ׳אק טלאצעג טשינ ראי ײװצ ןיוש רע טאה

 .ןגעמראפ א טםאקעגפא םיא טאה׳ם .עינאמראהליפ רעד ןיא רעטכאט א טכאמ
 טשינ םענײק טציא זיב באה׳כ ן רע טםײה יװ ן רע זיא רעװ ן אה —

 !ןפראװעגסיורא

 .רעײװצ ׳אק טשינ ןעמ טעז עקאט ראפרעד —
 .קינראמאק םעד םיא קיש —

 .עיצאטיציל ׳אק ןכאמ ׳שינ טע׳מ זא ׳ןםײװ יד —

 ןגערפכאנ ךיז ףראד׳מ .ןעמעננײרא ׳שינ רעלדניװש ׳אק דלאב ראט׳מ —
 .םענײא ןדעי ןגעװ

 .ןגערפרעד ׳שינ ךיז ןעמ ןעק רעצניװארפ יד ףיוא —
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 ןיוש ןענײז׳ם .עטיל רעד ןופ ןוא ןילאװ ןופ ׳ןעמוק ןײא ןיא טלאה׳מ —
 .רעװעשראװ יװ סעקאװטיל רעמ אד דלאב

 .שיװטיל ןדער ראנ ןעמ טרעה ןסאג ענעי ףיוא > יװ ךאנ —
 ־קעװ ףיוא הרוחם טמענ׳מ .םרעדײנש־עלאפ ׳םרעצעזנא ,פעק־םלצ —
 ? רחםמ ןריפ יוזא ןעמ ןאק יװ .ןא ןעמ טםאד ׳ןקעד םוצ טמוק׳ס זא ןוא ךעלעס

 .לארשי־ללכ םעד הזבמ זיא׳מ
 .ןעמארגאפ עטםגרע יד וצ טגנערב׳ס —

 םישדח עצנאג ףיוא טלעג־הריד ןעמונעגנא טאה ׳ךיא רעה ,םארבא —
 ? סיואראפ טיג רעװ .םיואראפ

 .טנעצארפ ןעצ פא־טזאל רע .ץנוק עטלא ןא׳ס —
 ? ןובשח םוצ טמוק׳ס זא ןוא —

 .ןובשח ׳אק פא ׳שינ טיג רע —
 םיא לאז׳מ ןראטאקאל יד ןםיװ זאל י.טנײה ןיוש ,סיורא םיא ףראװ —

 ?עצדנאשז יװאקנודלעמ זיא רעװ .טלעג־הריד ןשארג ׳אק ןלאצ טשינ
 .רע ךיוא —

 !סיוא זיא רע זא ,לקריצ ןיא ןסיװ וצ וט .רעכיב יד וצ םיא םענ —
 יראי קיצנאװצ־ןוא־ףניפ ןיא טביורעגנא גונעג טאה׳ר

 .ליװ םאבעלאב רעד יװ —
 טםײה יװ — רעד טימ ? רענײז רעטכאט רערעגנײ רעד טימ זיא םאװ —

 ?טראד יז
 .רעטאפ ןטימ טלאה יז ? עפעטם —

 ? םעלאקש יד ןיא ךאנ טײג יז .ןענאטשראפ ךיא באה סאד —
 .ןעגנאגעגפא ןיוש —
 ? יז טוט עשז־סאװ ~

 .ןעגנױ טימ טײג יז —

 זיא םינפ עכײלב םנקז םעד ןוא — ? וטסדער םאװ ? ןעגנױ ערעסאװ —
 ־רעביא יװ ךיז ןבאה ןעמערב יד רעטנוא ןגיוא יד .רעכײלב ךאנ ןראװעג

 .טײרדעג

 .ךיא רעפטנע ,טגערפ םאבעלאב רעד .םיוא טשינ טבארט׳כ —
 ןגיװשעג וטםאה םאװראפ י.ןזאלרעד טשינ ראט׳מ ? יז טײג ןעמעװ טימ —

 ?טציא זיב

 רעטכאט יד געמ ,געמ עטאט רעד זא ? ןדער ןופ םיורא טמוק סאװ —
 .יאדװא

 גנאלראפ — .ײרשעג א ןאטעג ןקז רעד טאה — :ףום א ןבאמ ל׳כיא ~
 !ןעמאנ ןײמ ןיא י.ןידל םיא ףור .ןובשח א םיא ןופ

 .ןײג ׳שינ הרות־ןיד ׳אק וצ ט׳רע —

 ןײרא טנײה ךאנ ײג .ןאט וצ באה׳כ םאװ ןםיװ טלאמעד ךיא לעװ —
 .ןעלעװנײז ׳ר וצ רעדא ,ןהיחתפ ׳ר וצ

 .טלעװ־רענעי ףיוא ןיוש זיא עלעװנײז ׳ר—

 .לקיציא ׳ר טנײמעג באה׳כ ? אה ~
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 ...לגײב ךיוא ןיוש טקאב לקיציא ׳ר —
 .אטשינ זיא טײהטנוזעג עלעקױ ׳ר טניז :םנײא ץלא ...ז יוזא יװ ? ןעװ —

 ? ןעינױנ טימ זיא םאװ .רקפה ןראװעג עשראװ זיא
 ? ןײז לאז םאװ —

 ןלעטשפא וטםלאז ,ןבעגכאנ טשינ טעװ עכאד ביוא זא ,טםעומשעג ן׳רימ —
 .טלעגנכאװ׳ם

 .ןבעגעגכאנ ןיוש ט׳יז —
 ? העינמ יד זיא עשז־םאװ —

 י טשינ ליװ הלכ יד —
 באה׳כ :םאװ ךעםײװ רעדא ,עטכאמש א ןפיוק ריא ףראד׳מ .םיתוטש —

 .םיאנת ןבײרש טע׳מ זא ,רענטוק ןועמש ׳ר טגאזעגוצ
 .ןפיוקרעטנוא טשינ עטכאמש ׳אק טימ יז ןעמ ןאק ,םײװ׳כ ליפיװ ףיוא —

 .׳ רימ וצ ןעמוק יז םײה ? יז ליװ םאװ —
 .ןםײהעג ,ךײא טלאמ ,ןיוש באה׳כ —

 ־םיוא טשינראג רימ ײב ט׳יז זא ,ןירעצאר רעד ,ריא גאז ...?םאװ ,ונ —
 אטשינ זיא ,ןיוש טײטשאב עמאמ יד זא .ןעמוק ןעכאד םײה ,םנטײװצ וןריפ
 .לבר רעניניטםארק םעד ,ןדײז ריא ןיא ןײרא טארעג הםדה יד .ןגראז וצ םאװ

 .ןקאה רעמורק א ,ןײז לחומ רימ לאז׳ר ,ןוא ןעװעג שולח א
 .שקאל א —

 טנעײל יז .עטנכעראב א ןוא עגולק א .טײל רעמ ךם א זיא לדײא יד —
 .ןפראװקעװא םאד יז טעװ הנותח רעד ךאנ רעבא ,רעכיב ליפוצ

 .ןײז ןאק —
 טנאקעג טלאװ יז .ןירענעק עםיורג א זיא יז .ריא טימ טדערעג באה׳כ —

 .טפעשעג ןיא ןצונ
 .ןעמערב יד ןביוהראפ טאה לפאק

 .שיםור טראװ ׳אק ׳שינ ןאק יז י ןצונ ערעםאװ —
 .ןענרעלםיוא ךיז יז טעװ —

 .ןםעומש םלאמאד ןעמ טעװ —
 ראנ ,טעקשטאפ ןוא טבײרש רע .דנילב־בלאה ןוא טלא זיא לאיחי רעד —

 .ןגיוא עטנוזעג טימ שטנעמ ןגנױ א ןבאה ףראד׳מ .ןכירקםיורא ׳שינ ןאק׳מ
 .עשראװ ןיא רעטלאהכוב א ןגירק ךאנ ןאק׳מ —

 .קיטקארפ ריא טלעפ׳ם ראנ ,יז ןעק ןענובשח .ןענרעלסיוא ךיז יז לאז —
 .טשינראג וצ ןגיוט רעדניק ענײמ .הםיפת עטוג א טאה יז

 .רעװ ךיז טדנעװ׳ס —
 ? רעגײטש א רעװ —

 .פיל עטשרעטנוא יד ןםיבראפ טאה לפאק

 .האל !ליפשײב םוצ —

 ־עג לאמא ךיא באה ,לאױ רעד .רעדניק טימ ןאמ א ךאד יז טאה ? אה —
 ןדײם רהםמ ׳אק וצ ׳שינ ךיז טמענ רע :קירב רענרעזײא ןא ףיוא טײג ,טגאז
 לגנײ טלא ןא .לגנײ א ןבילבעג זיא על׳תנ .קזיה ןײז טע׳ס זא ,רעכיז זיא׳ר
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 ענעגײא עריא יז טאה ׳קראק ןפיוא פאק א אי טאה לרעפ .לכײב בארג א טימ
 זיא — עינױנ ,טראד רע טסײה יװ ׳ןוא ,לאימולש א זיא עלעיניפ .םירחסמ
 ןדײס .שיט םוצ ןײג וצ ןעמעװ טימ אטשינ זיא׳ס .תעד־רב ׳אק ׳שינ טאלג

 ...אמח
 .טכאלעצ ךיז טאה ןקז רעד ןוא

 .הלװע ןא ריא טוט׳מ .עטרחוס א זיא האל ראנ ׳ןשימ ׳שינ ךימ ליװ׳כ —
 ןכײלג א טאה לדײא יד .רעטכאט ןײמ זיא יז ? הלװע ןא ריא טוט רעװ —

 .לכש
 .ליװ סאבעלאב רעד יװ —

 ןטימ זיא סאװ .ללפ א זיא סאד .טולב גנױ ןבאה ףראד טפעשעג א —
 !לדנענג־עניג ז יז ןעמ טפור יװ ? רעטכאט םניבר

 .רעװאנאי ץרעה טימ טבעל יז י ןײז לאז םאװ —
 ך רע טוט סאװ ? רע זיא םאװ —

 .עגעלאק סמארבא זיא רע —
 רשפא .ףירב א ןבירשעג רימ טאה יבר רעד .לזמ־ם־ילש טימ רקש —

 .לבור ראפ א ףיוא ךיז ןעפאװק טײל עניוזא ך ןרעװ רוטפ םיא ןופ ןעמ ןאק
 .טשינ ביולג׳כ —

 .ן§ראװקעװא יז רע טעװ ךעלברעק טרעדנוה ײװצ ראפ זא ׳חוטב ןיב׳כ —
 .םאמנ ןיוש םיא זיא יז זא העה׳כ

 !עװאקישט ? טרעהעג סאבעלאב רעד טאה ואװ —
 ־קעװא םענײא אזא להק טגעלפ לאמא .טשינ קנעדעג׳כ .טשינ סײװ׳כ —

 .רענלעז א ראפ ןקיש
 .ןגיוט ןעמ ףראד רענלעז א ראפ —

 ןרעװ ץלא טעװ העדניק עשיבר ןדערפא םעיאטלוה ןזאל טע׳מ זא —
 ? רעקײרטם א ׳רע זיא םאװ .ןײלא םיבר יד ןענײז קידלוש שטאכ .רקפה

 .רעקײרטס ׳אק ׳שינ —
 ־ברע ןא ןסקאװעגםיוא זיא טציא ןוא ׳ןדײ ןעװעג ןדײ ןענײז לאמא —
 ־ײק םעד ןצעזפארא ליװ׳מ ןוא ןרעװלאװער טימ םורא ךיז ןגארט םינױרב .בר
 ^ארטםעג ןוא ראטנאק ןיא רימ וצ ןײרא ײז ןענײז קירוצ ראי ראפ א טימ .רעס

 .יושזרוב א ? טראד םע ײז ןפור יװ .ןסיש ךימ טע׳מ טעש
 .קנעדעג׳כ ׳אי —

 ־אד .עניטסעלאפ פאק ןיא ןגאלשעגנײרא ךיז ןבאה ׳רעדיװ ,ערעדנא—
 עקילײה יד אמטמ זיא׳מ .סיוא ײז טלעפ לארשי־ץרא ראנ ,טשינ םע ליװ ןענעװ

 !לצרעה ר״ד ? ײטלוה םעד ןופ ןראװעג זיא סאװ .דרע
 .ןבראטשעג גנאל ןיוש —

 .ןאטלום םוצ ןײז רשױ־ץילמ ןרא&עג זיא ןוא ןעװעג רומג יוג א ?ןעװ —
 .םיתוטש ןיא טזאלעגנײרא ךיז טאה׳ר ראנ ,ןטוג א טאהעג רע טאה פאק א

 .תונושל טכא טנעקעג טאה׳ר

 ... ? טכא יונעג —
 ןײק טפיולטנא םע־ןומה רעד .שינעראפ א ,שינעפיול א ןראװעג זיא׳ם —
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 ןזײל וצ ןעמעװ ׳אב ׳שינ ןבאה םירחוס יד .קידײל ןבײלב רעזײה ןוא עקירעמא
 .ןריטארקנאב ןזומ ןוא

 .הטילפ ןעמ טכאמ ׳טוג טשינ זיא׳ם זא —
 .שינעײרדראפ ענעגײא׳ס ץלא זיא׳ם .רעםעב טשינ ךיוא טראד זיא׳ם —
 ןיא טײטש׳ם יװ .ןלאצ וצ ׳שינ ןעמ טאה ךאנרעד ןוא טידערק ףיוא טיג׳מ

 .תומנ רחמ יכ ותשו לוכא :■ריעשי
 .טלעג םעראב טאה רענײא רעדעי טשינ —

 ז ןגאז אד ךיא ליװ סאװ .תורתומ ׳אק ׳שינ ןעמ ףראד ,׳שינ טאה׳מ זא —
 וצ טנעאנ ןיב׳כ .טלאה׳מ ואװ ׳שינ לאמנײק טםײװ׳מ .האװצ א ןבײרש ליװ׳כ
 ןכער ׳ףראד׳מ .טעמתחעג טשינ זיא׳ס ראנ ׳בתכ א ןגיל ץעגרע באה׳כ .םינומש

 .טנעיער א ׳ךיא

 .ןבײרש טע׳מ םאװ ןסיװ ןעמ ףראד ׳טנעיער א וצ טײג׳מ רעדײא —
 קלח ןײז ןגירק טעװ עינױנ .ןײז הלחנ־ריבעמ ךיא לעװ ןעמארבא םעד —
 טשינ טלעג ׳אק ןעמ ראט ןלאױ .ןעלעשיפ םעד טימ ןאט,טעװ רע זא ׳ןפואב
 טיג רעדיװ על׳תנ .ןגעמראפ א ןםעפיוא ןאק ,הכלמ־רתסא יד ,בײװ ןײז :ןבעג

 .סרעכאנז ןוא םיריוטקאד קעװא ץלא
 .םופורטפא ןא ןבאה ףראד׳מ —

 ןשטנעמ בור׳ס ן םופורטפא רעד ןײז לאז רעװ ראנ .טכערעג טסיב ? אה —
 .םיבנג ןענײז

 .בנג א זיא רענײא רעדעי טשינ —
 .ןלטב א רע זיא ,בנג ׳אק טשינ זיא׳ר ביוא —

 .ךיוא עכעלרע ןא ןוא יורפ.עשיטקארפ א זיא האל —

 ןוא ןכאװ בײװ א רעביא טזאל .רעגיומש א רעבא זיא ןאמ ריא ? אה —
 הבקנ א ראנ ,ןגאז וצ ןײש טשינ רשפא זיא׳ס ,םיבשױ ןשי׳צ ךיז טרעגלאװ

 .ןאמ א ןבאה ףראד

 !טנעצארפ טרעדנוה .קיטכיר זיא ,םאבעלאב ,םאד —
 ן ןטג ןעד ךיז ליװ יז ,עשז־םאװ —

 .דלאי םעד טימ ןרעײלשראפ טפראדעג טשינ דלאב יז טאה׳מ —

 רעבלאה א ןיא ףױא דימ קעװ .ןגײלוצ ךימ ןײגנײרא ל׳כיא .גונעג ,ונ —
 .רעטעפש טשינ .םורא העש

 א ןײטש טאהעג טאה רע ואװ ,לביטש טײװצ א ןיא םיורא זיא ןקז רעד
 יד ןאטעגםיוא טא,ד םלושמ ׳ר .עלעשיק א ןגעלעג ךיוא טראד זיא סע .עפאם
 זיא רע ,רעגעלעג ןפיוא טראפשעגנא קיטכעדאב ךיז ןוא ,ןאטפאק םעד ,ךיש
 ־עג א טא.דעג טאה רע .ןעלמירדנײא טנאקעג טשינ טאה רע ראנ ,דימ ןעװעג
 .טפול* רעד ןיא ןעגנעה ןבײלב ,תוצע ןוא ןלעפאב עלא ,דײר ענײז עלא זא ,ליפ
 ־ײװש ןראװעג סנטצעל זיא רע ? לפאק ,רע ליװ סאװ .טפאה א ןא זיא ץלא סעפע
 ־יור ןײא״ןיא טלאה ןוא טרעגאמעגםיוא ןראװעג זיא רע .ןםיבראפ ןוא קידנעג
 רעכעלרע ןא רעדא ,בנג א רע זיא :תמא םעד ןײגרעד ןאק רע ןעװ ,ײא .ןרעכ
 ראנ !לבור טנזיוט קיצעביז .ןגעמראפ א טנהקלעג טאה׳ר זא ,טגאז׳מ ןןאמ

 .עשר א ראפ ,ןעמלושמ ׳ר ,םיא ןעמ טלאה טא !ןגאז ןשטנעמ םאװ עלאמ
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 •עג ןגעװטסעדנו& זיא רע ראנ ,ןכראנש ליטש ןעמונעג טאה םלושמ ׳ר
 רעד ןעװ .תובשחמ ענעסירעגפא ענײז טכארטעג רעטײװ ןוא ךאװ־בלאה ןבילב
 ־יפאפ ןופ יצ ןטצעל א ןאטעג לפאק טאה ,ןגײלוצ ךיז קעװא זיא סאבעלאב

 ןעמירקראפ א ןעװעג זיא סע .ןאטעג םירקראפ א ךיז ןוא ןגיפשעגסיוא ,סאר
 .גאטײװ רעקידנרעיוב א טפאכעגנא לאמא טימ םיא טאה׳ס סאװ ,ןצעמע ןו8 ךיז
 םוצ ןעגנאגעגוצ רע זיא שינעלקאװ א ךאנ .טלקאשעגפא שזא ךיז טאה רע
 ־ביוש רעטכיוהראפ רעד ףיוא ןבירשעגפיוא לגאנ־ץיפש ןטימ ןוא רעטסנעפ
 לסיבא .לדײרד א טכאמעג רע טאה ״ןונ״ רעגנאל רעד רעטנוא .ןאמרעב לפאק
 םוצ .לאמ ײרד ןכארטשעגרעטנוא ןוא ״דאל ־ טנכײצעגנא רע טאה רעקירעדינ
 טימ טקעמעגסיוא ץלא ןוא סט6ירשעג םעד ףיוא ןאטעג ךיוה א רע טאה ףוס
 ןיא ןעזרעד רע טאה ביוש רענעראװעג־ראלק רעד ךרוד .ךאל&־טנאה רעד
 ןוא ץיגפארא לאז רע זא ,ןלאםעגנײא םיא זיא סע ןוא ,סעקידניא עכעלטע ףיוה

 .חםפ ףיוא קידניא ןא עקשזורטס רעד ייב ןלעטשאב

 ןעצ לטי3א\2

1 

 אמח ןוא רעגארפ אדיא ןום םײהא ןעמוקעג זיא םארבא ןעװ גאט םענעיי
 טאה רעגײז רעד .ןעלמירד ןײא ןיא ןמלאהעג םארבא טאה ,קעװא םי'א ןום זיא
 ,סעטאמש ןםורעגםיוא םרעכאש ןבאה ףיוה ןיא .עבלאה ןוא ןהעש ןעגנולקעגסיוא
 .ןצגוק טכאמעג ןבאה רעכאמ־ןצנוק .ןזײא טלא ,ןשױלעפאק עטלא ,ךיש עטלא
 טאה טגאקיזומ א .״קינאטיט״ ףיש רעד ןום דיל א ןעגנוזעג טאה רעלטעב א
 טשינ טאה םארבא ראנ .טעשטיװקעג טאה ײגופאפ א .עקנירעטאק א טײרדעג
 ־יטש יד ןיא ןוא גוצנא ןיא ןגעלעג זיא רע .ןרעה טלאװעג טשינ ןוא טרעהעג

 ןטימ ןעמאזוצ ןביוהעג ךיז טאה טסעװ רעד ףיוא טײק ענעדלאג יד .ןטעלעװ
 לאמ ןופ ןוא ,ףאלש ןום טלמרומעג ,טצכערקעג ,טכראנשעג טאה רע .ךיוב
 ׳ךאװ ןוא קירעיורט ןאטעג קוק א ,ןוא ןגיוא עצראװש עסיורג יד ןאטעג ןםע ןא
 ןביוהעגםיוא ךיז טאה רע ןעװ ...קידגםאלש טכאמעג זיולב ךיז טלאװ רע ױו
 ןוא םעטא םעד ןטלאהעגנײא טאה רע .רעטסגים ןעװעג ןיוש זיא ,רעגעלעג ןום
 ןײלא ךיז רע טאה — י ליטש יוזא סעפע אד זיא סאװ .ןרעיוא יד טציפשעגגא
 עטיא־עלײב — .טנאמרעד ךיז רע טאה — :קעװא זיא אמח. ,א — .טגערםעג
 רים יד טימ. .ןײלא רענײא ןבילבעג ןיב׳כ .אטשיג ךיוא זיא עםעטם .ךיוא

 ...!טנעװ

 ראנ ׳ןאראטםער א ןיא ןײגפארא טלאװעג ןוא קירעגנויה ןעװעג זיא רע
 םים ענעםאלשראפ טימ זיא רע .טלעג גונעג ךיז ײב טאהעג טשינ טאה רע
 ןענידראג יד ךרוד .ערטקעלע יד ןדנוצעגגא טשינ ןוא טעניבאק ןיא ןײרא
 ־עג קידנטאש א ןוא טכיל ןסאפ עסאלב ןםירעגכרוד ךיז ןבאה ןעגנאהראם ןוא
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 ־אב אד ןיוש טאה׳ס .רעביאגגעקא ןטעפאט יד ףיוא ןעגנאהעג זיא םאװ ,בעװ
 .הריד רעטגיואװאב־טשינ א ןופ תוחיר עטפעװעגםיוא טימ טקעמשעג םנטײצ

 ־פיוא יוזא־טאלג ןוא שיט־בײרש גערב ןפיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה רע
 טאה עיצאטם רעד ףיוא עסקיש יד ןעװ .ןאפעלעט ןופ לבײרט םאד ןביוהעג
 .ןאפעלעט םוצ ןעמוקעג זיא עשאז .רעמונ םאדיא טגאזעג רע טאה ,ןפורעגנא ךיז

 ר אד זיא ינאפ יד .םארבא ,ךיא ןיב סאד ,עצרעם עשאז —
 .אטשינ ,ןײנ —
 1 יז זיא ואװ —

 .טשינ ךעםײװ —
 ר קעװא זיא יז זא גנאל ןיוש —

 .גנאל שפיה —
 י ערעײט עשאז ,ןײלא וד טםכאמ םאװ —

 .ןבראטש דלאב ל׳כיא .קיטעמוא רימ זיא׳ס י ןכאמ ךיא לאז םאװ — ,
 י וטםיב עגושמ —

 ןגיוא יד טקיפעג רימ ןבאה ײװצ .ןעארק ײרד םולח ןיא ןעזעג באה׳כ —
 ־עג ,ןבראטשעג ,עשאז ןבראטשעג ,אלראמוא אשאז :טעקארקעג טאה עגײא ןוא

 ...!ןבראטש
 ןרעזײא ןא ,דיומ ענײש עטנוזעג א טםיב וד !סענאבאבאז !ןטײקשיראנ —

 .ראי קיצנײנ ןבעל טםעװ .קיטש
 .ךימ טפור שאי •םארבא עינאפ ,ןײג —

 ן םאװ רעדא ,קיניזנאװ טסיב —
 רימ ךיז טאה ןאפ רעד .םיואראפ ץלא עז׳כ .ראלק ןצנאגניא ןיב׳כ —

 .טמולחעג ךיוא

 ? ףום ןײמ ןײז׳ט םאװ ? רימ טימ זיא םאװ ? ךיא —
 ־מוא ןא ,םנטײװצ .ןירענײגיצ ׳אק ׳שינ ןיב׳כ ? אה ,ןםיװ ליװ ןאפ רעד —

 .ןאפ ןטימ ןעשעג זיא ךאז עמענעגנא
 .קיטכיר ,אי —

 קריצ ןיא ,ךיז טכוד ,טײג אדיא ינאפ יד .ץלא םײװ׳כ ? טעז ןאפ רעד —
 ־ײא ןײז טשינ ןאפ רעד לאז ראנ .רעגארפ ןאפ םעד ןוא ןיפעפ טימ ןעמאזוצ

 .קיטכיזרעפ

 .ןעמענ ךיד ךיא לעװ ,ןזאלראפ ךימ טעװ יז ביוא ? סע טרא ןעמעװ —
 .המותי א ןופ טכאל ןאפ רעד ? ךימ —

 .עשאז ,טשינ ךאל׳כ —
 ,רעכיב עבארג יד ןופ טשינראג םײװ׳כ .עטםארפ א ןיב ךיא —

 !רעכיב עלא ןעמענ לװײט רעד לאז —
 .טםניד א ? ןאפ ןראפ ןעװעג ךיא טלאװ סאװ —

 .טסניד א טשינ ,יורפ א טםיב —
 ־עלאב יד ןטארראפ טשינ לאמ ןײק טלאװ׳כ .ןדער ׳שיג יוזא ןאפ רעד לאז

 .רעטםעװש א יװ רימ וצ זיא יז .עטסאב

 .ךיוא רעטסעװש א פא לאמא טראנ׳מ —
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 רעביא רעדיוש א ךרוד־טײג רימ ןוא ךיז טלציװ ןאפ רעד .יז טשינ —
 .ןפיר יד

 .טשיג סאפש׳כ —
 ײװצ .ןעקנעב ןוא עדײב אד ןציז רימ .ןעמוק רעטפא ןאפ רעד לאז —

 .בוט־םױ זיא ,ךיז טזײװ ןאפ רעד זא .ןײלא ןעיורפ

 .ףלאװ א יװ קירעגנוה ןיב׳כ —

 .ןקיטעזנא ףלאװ םעד ל׳כיא —
 רש§א רימ טסנאק .טכאנײב טנײה ךאנ ךעלגעמ ,עשאז ,ןעמוק ל׳ביא —

 .גאט־טכא־רעביא זיב ? לבור ראפ א ןגראב
 ?ןאפ רעד ףראד לפיװ —

 .לבור ןעצ —
 .ךיוא קיצ&ופ ןגירק ןאק ןאפ רעד —

 וצ טוג זיא׳ס ראנ .טיורטעג טשינ ןײלא רימ ךיא טלאװ עמוס אזא —
 .ינאפ רעד טשינ לײצרעד .ײס־יװ־ײס ןרעה

 ...!ןײצ יד ןש׳יצ גנוצ יד ןטלאה ןאק׳כ .רעכיז ןײז געמ ןאפ רעד —

 יד זיא יוזא .טעפאסעגפא ןוא לבײרט סאד טגײלעגקעװא טאה םארבא
 .ןלעפעג וצ ןא טשינ רימ טביוה׳ס :קריצ ןיא ןאמ ןטימ ראג טײג יז ?השעמ

 וןעמעלא ןוא ץלא רילראפ׳כ
 לדײמ־ןאפעלעט סאד זא ראנ ,לבײרט סאד ןביוהעגפיוא רעדיװ טאה רע
 לײװ עגנאל א .טגײלעגקעװא קירוצ סע רע טאה ,רעמונ םעד טגערפעג טאה
 ךעלעקײק .רעטסניפ רעד ןיא טקוקעג ןוא שיט־בײרש ןפיוא ןסעזעג רע זיא
 םלענ ,ךעלריגש ןיא ןעגנאהעגנא ךיז ,טנעװ יד רעביא טראשעג ךיז ןבאה טכיל
 ןטשרעביוא ןפיוא .טכראשעג טאה לבעמ ענעקורט סאד .ןעלקניװ יד ןיא ןראװעג
 ןטשרעטנוא ןא ןופ .ןעלפאנק יד טימ טפאלקעג ,ןעגנאגעגמורא ץעמע זיא קאטש
 טאה םארבא .אנאיפ א ףיוא ןקיופ טעשודעגוצ א ןסידעגכרוד ךיז טאה קאטש
 יד ןוא רעטו§ סאד ןאטעגנא ,דמעה סאד ןטיבעג ,רעמיצפאלש ןיא טרעקעגמוא ךיז
 ןעװעג טניואװעג זיא רע .היח א יװ ,טכאנ רעד ןיא ןעזעג טאה רע .עכאפאפ
 ןוא בוטש ןו§ סיורא רע זיא דלאב .תוכשח ןיא ןאטוצסיוא ןוא ןאטוצנא ךיז
 — ןאטעג־למרומ א רע טאה — ,םארבא ,ײא .סאלשפאלק ןפיוא ריט יד טכאמראפ

 ...!דרע׳רד ןיא ןלײא ןײנ טסגיל
 רע .ןעלפאק רעטמאל־זאג םעד ןגעקא ןעזרעד םארבא טאה רעיוט ןיא
 ־עלעסעק סאד ,לרענלעק םענעטעמאס ןטימ לטנאמ ןצרוק ןײז ןיא ןענאטשעג זיא
 ׳םערא ןפיוא ןעגנאהעגנא עלעקעטש עניד סאד ,ןקאנ םוצ טקורראפ לשױלעפאק
 .ןראװעג טרעוױלגראפ יװ זיא םארבא .שזורטס ןטימ טסעומשעג טאה רע ןוא
 ףיוא טאה לפאק .ףיוה ןײז ןיא טקעמשעגנײרא טשינ טציא זיב טאה לפאק
 טאה יוג רעד .ץכעלײװרעטניה ףיוא טקורעגפא ךיז ןוא ןאטעג קוק א םיא

 .לטיה סאד ןעמעגוצפארא יװ ענימ א טכאמעג
 .לוק טקיטשראפ א טימ טגערפעג םארבא טאה — ? ןאי ,רע ליװ סאװ —

 .ןעלפאק וצ טדנעװעג ךיז שזורטס רעד טאה — ןאפ רעד זיא טא —
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 — .ןאטעג ײרשעג א םארבא טאה — ? ןבאה שזורטס ןופ וטםליװ סאװ —
 .שיליופ ףיוא ןליו8אב רע טאה — ןײג ןאק ןאי

 .קעװא זיא יוג רעד
 א דאג טגאזעג לפאק טאה — סאבעלאב ןופ ןעמאנ ןיא ןעמוקעג ןיב׳כ —

 .שינעלקנעװק
 ז וטםליװ םאװ .ןעמאנ םנצעמע ןיא לאמעלא טםמוק וד —

 ןעמענרעביא ןסײהעג טאה םאבעלאב רעד ראנ הלוש ןײמ טשינ זיא׳ס —
 .רעזײה יד

 ? וד ? ןעמענרעביא לאז רעװ —
 .רעכיב יד ןבעגרעביא ןײז טוג יוזא ט׳ריא .עצדנאשז סיוא טנעז ריא —

 ן לדײװ ן&יוא ץלאז ןטיש ן ןאט רימ וטםעװ םאװ /שינ זא ןוא —
 .ןאט טשינראג לעװ ךיא —
 !תוחור ידלא וצ ײג אט —

 ׳ןענאמרעד זיולב ךײא ליװ׳כ .טפעשעג ןײמ טשינ זיא׳ס .ןײג ל׳כיא —
 .זדנוא ײב ןענײז ןעלסקעװ יד זא

 ? קינײשט א וטםקאה םאװ ? ןעלםקעװ ערעםאװ —
 .ןםירעצ טשינ רעבא ׳טלאצעג ןעלםקעװ יד ןבאה רימ —

 ריד טעלפ ןוא ןקעטש םעד ףיוא ביוה׳כ לײװ ׳ײג זשיקרעט טםדער —
 ופאק םעד

 ...עטשלעפעג א זיא טפירשרעטנוא יד .פעק ׳אק ׳שינ טנײה טעלפ׳מ —
 לאשאפ — .לוק ןײז טימ טשינ ײרשעג א ןאטעג םארבא טאה —!שראמ —

 ...!ןאװ
 ־פא זיא לפאק .ןעגנאלרעד וצ טײרג ׳ןקעטש םעד ןאטעג פאכ א טאה רע

 .רעיוט םוצ טזאלעג ךיז ןוא ןעגנורפשעג
 א — .ןײצ יד ןשיװצ טײזעגםיורא רע טאה — !ןסעומש ךאנ ןרימ —

 ...!טכאנ עטוג
 רעקניל רעד ןיא ץראה סאד .טדאװעגפא ןוא ןײטש ןבילבעג זיא םארבא
 ־עג קיניױועניא טלאװ םע רעגײטש א ׳זיול יװ םעפע ןוא ךיג טפאלקעג טאה טײז

 םיורא זיא רע .ןרעטש ןרעביא ן&אלעגכרוד זיא גאטײװ א .ראה א ףיוא ןעגנאה
 ן6יוא ׳עטאלז רעד סיואגנעל ןענאפש טזאלעג ךיז ןוא טירט עקידלקאװ טימ
 עטלאק־שיטכאנ יד טמעטאעגנײא ףיט טאה רע .עקסװאקלאשראמ רעד וצ געװ
 שימײה א טרעהרעד רע טאה םיצולפ .ץ6יז א טימ טמעטאעגםיוא ןוא ט6ול
 ראוטארט ןקידרעביאנגעקא ןפיוא ןעזרעד ןוא טקוקעגמוא ךיז טאה רע .לוק
 םעד ,םיא טאה יז .טגעדוטם א טימ ראנ ׳ןײלא טשינ ןעגנאגעג זיא יז .ןעפעטם
 טמיוזעגמורא טעקאשז םענירג א ןגארטעג טאה יז .ןעזעג טשינ םינפא ׳רעטאפ
 זיא ןעלסקא יד ףיוא .דנאר ןטײרב א טימ טוה םענעצליפ א ןוא לוקאראק טימ
 ענרעזעלג טימ עלהיח א טקוקעגרעפא טאה ןביוא .רענלאק רענרעטו5 א ןעגנאהעג
 א ןיא ןטלאהעג יז טאה טנעה יד .לדײװ א טלבמאבעג ךיז טאה ןטנוא .ןגיוא
 .רעגײטש ןשיםור ן6יוא ,ךעלעװיטש עקיצנאלג ןיא טקעטשעג ןבאה םי8 יד .ע8ומ
 ןבאה ןגיוא עצראװש יד .טסאר5 ןופ טלטיורעגנא ןעװעג זיא םינפ דנור ריא
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 ןעמוקעגרא§ טשינ ןעמארבא לאמנײק ךאנ זיא יז .םנטאש יד ןשיװצ טכאלעג
 א ןיא ׳ריא ןופ רעכעה טשינ ןעװעג זיא טנעדוטס דעד .דמערפ־שירעבײװ יוזא
 רעד ןגעק ןעזרעד טאה םארבא .לטיה טשטײנקעצ א ןיא ןוא רידנומ ןגנאל־וצ
 טריפ יז זא ׳ךעלגעמ םאד זיא .ךעלעםנאװ טאה רע זא ׳ןײש רעקידשטשוטמ
 ? רענײא ראפ םאד זיא רעװ — .ןאטעג טכארט א םארבא טאה — ? םײהא םיא

 ... ? םעײנ א ןיוש טאה יז
 זיא סעפע ראנ ׳ןעמאנ םײב רעטכאט יד ןאט ףור א טלאװעג טאה םארבא
 ־ונעג ןיא טרעקעגמוא ךיז טאה רע .לעק ןיא ןקעטש ןבילבעג טראװ סאד םיא

 :טגאז יז יװ טרעהעג טאה רע .ךיוה טדערעג טאה עפעטם .ןײגכאנ ײז ןעמ
 ... (!ףרוטמ ׳עגושמ) ינאלאש ׳טאיראװ —

 .ףיורא ןײלא זיא עפעטם ןוא ןײטש ןבילבעג טנעדוטם רעד זיא רעיוט םײב
 טאה טנעדוטס רעד .טקוקעגוצ ךיז ןוא קינאג א רעטנוא ןענאטשעג זיא םארבא
 ענעטםאמעג יד טימ ׳ךיז רעטניה טנעה יד ׳קירוצ ןוא ןיהא ןענאפשמורא ןעמונעג
 םיא ןופ ךיז טעװ סאװ ׳הבקנ א ףיוא קידלודעג טראװ סאװ ,םענײא ןופ טירט
 טאהעג טאה רע :גאטײב יװ ןעזעג טציא םיא טאה םארבא .ןעײרדםיורא טשינ
 טאה — םקופ רערטיכ א ,םיוא טעז .ןיק ןכעלגנעל א ,זאנ עניד א ,םינפ לאמש א
 יז רע טכאמ ,לדײמ א וצ ךיז טמענ רע זא בארד אזא — .טכארטעג םארבא
 ־נײדא טזאלעג ךיז ןוא קורב םעד רעבירא םארבא זיא לאמא טימ ...טכערוצ
 ןיא ןקוקנײרא טלעטשעגקעװא טאהעג ךיז טאה טנעדוטם רעד .רעיוט ןיא ןײג
 םאװ וצ .ןגיטש יד טימ ףיורא ײנסנופ זיא םארבא .קנעש א ןופ רעטסנעפ־יוש
 ןצנאגניא ןיוש ןיב׳כ — .טגערפעג ןײלא ךיז רע טאה — ?ץלא םאד ךיא וט

 ...!פארא ןעניז ןופ
 ־נײרא טװאורפעג ןוא לסילש םעד ענעשעק־ןזיוה ןופ ןעמונעגםיורא טאה רע
 טלארפעגפיוא ךיז ריט יד טאה עגר רעד ןיא ראנ ,ךאל־לסילש ןיא ןקעטש
 לזיפש םאד .ןםיוטשעגנא םיא ןיא ךיז טאה יז .ןעמוקעגםיורא זיא עפעטם ןוא
 ןאטעג עײװ א םיא ףיוא טאה םע .רעיוא ןיא ןאטעג ךאטש א םיא טאה טוה ריא ןופ

 .םופרעפ־ןעקלענ ןוא עדאמאפ ןופ ךורעג א
 .ײרשעג א ןאטעג עפעטס טאה — ?וד טםיב םאד ,אפאפ —

 !ראי א ןעזעג ׳שינ ןיוש ךיד באה׳כ ? וטספיול ואװ .ךיא ,אי —
 .רעטאעט ןיא ײג׳כ .ךימ לײא׳כ ,אפאפ —

 ? וטםײג ןעמעװ טימ —
 .רעילאװאק א טימ ? דישרעטנוא רעד זיא םאװ —

 ? םײה רעד ןיא ןײז וטסעװ ןעװ —
 .טשינ ןײלא סײװ׳כ ,םנײא ,ףלעװצ —

 קעװא זיא ןוא טזאלעגרעביא ךימ ,טאה עמאמ ןײד .טונימ א טראװ —
 .ןדײז םוצ

 ןאט ריד זומ׳כ .טסירוטנאװא אזא טסיב ,אפאפ ,ךא .םײװ׳כ ,םײװ׳כ —
 !שוק א

 רעד ןיא םענײא ,שוק ײװצ טגנאלרעד ןוא ןעמונעגמורא םיא טאה יז ןוא
 •זאנ רעד ןיא ןרעדנא םעד ןוא קאב
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 ? ןאמרעגנױ רעד זיא רעװ ? וטםכירק רעטאעט א ראפ םאװ ןיא —
 ןזאל טשינ ךיז טעװ רעטכאט ןײד ל קירעגײג יוזא וטםיב םאװ .ינטעל ןיא —

 .ןריפראפ
 .רעכיז יוזא טשינ טײװ ןיב׳כ —

 רעטלא וד ,טשינ ריד טםאפ׳ם .לאראמ ןקידײרפ וצ ףיוא רעה וד —
 ...!םאלעװאל

 .ןשארג ׳אק ׳שינ באה׳כ ? טלעג םעפע רשפא טםאה —
 ...םעקיפאק קיצנאװצ זיא ןגעמראפ ץנאג ןײמ —

 טאה רעדנעלעג םאד .הרובג טימ ןוא לענש פערט יד ןופ פארא זיא יז
 רע .לעװש רעד רא5 ןײטש ןבילבעג זיא םארבא .ןאטעג לםײרט א שזא ךיז
 :טםואװעג טשינ ןײלא טאה רע .עכאפאפ רעד רעטניה ןאטעג ץארק א ךיז טאה
 טאה לפאק ׳ראג יוזא .ןײגפארא קירוצ רעדא ,בוטש ןיא ןרעקמוא ךיז רע לאז
 ־עג ןבאה ,טאידיא ,ךיא ןוא — .ןײלא ךיז וצ טגאזעג רע טאה — ? ןעלםקעװ יד
 טנײה ךאנ וליפא ,ןצעזנײא ןײש ץנאג ךימ ןאק רע .פא ײז ראנ׳כ ,טנײמ

 ...טכאנײב
 ןאטעג קוק א טאה רע .טרעכיורראפ ןוא ראגיצ א ןעמונעגםיורא טאה רע
 םארבא ,ןעמאנ ןײז טריװארגםיוא ןעװעג זיא׳ם ואװ ,לכעלב םענעשעמ םעד ףיוא
 םפאנש א ןכאמ ראג ל׳כיא .רעגניו א טימ לענש א ןאטעג ןוא ,אריפאש

 ...!ײם־יװ־ײם שטנעמ רענעריולראפ א ןיב׳כ — .טרעלקעג רע טאה —
 ,ןפנארב לקגעש־ןביוש א ןיא ןײטש טאהעג טאה רע .ריט יד טנפעעג טאה רע
 יד רעטםניפ רעד ןיא טכאמעגפיוא ,ךיק ןיא ןײרא זיא רע .קינשיװ ,קאיגאק
 באה׳כ .גנירעה ןבלאה א ,זעק לקיטש א ,למעז ,טיורב טפאטעגנא ,םנעדערק
 .ךלימ א טאה גנירעה רעד ,ךיז טכוד !םיריוטקאד עלא טימ ןצנימ דרער׳ד ןיא
 א !ןטפעצער ןוא םעטעיד ערעײז טימ םעקפופ ענהפירט ערעײז ןיא חור א

 ...!ןרוה ,רעטכעט ,רעבײוו ,םיתרשמ עלא ןעמענ לאז רעײפ
 עלופ א טפולרעביוא ןכרוד ןעזרעד ,רעטםנעפ םוצ ןאטעג קוק א טאה רע

 :ןאטעג ײרשעג א ןוא הנבל
 ...!א־אד ןשוק רימ טםנאק ...!ןײז שדחמ ׳שינ ךיד ליװ׳כ —

2 

 טאה לאמםאד .םאג ןיא פארא רעדיװ םארבא זיא העש רעבלאה א ךאנ
 יד ײבראפ זיא רע .רעװאנאי ץרעה וצ ,עניאנג רעד ףיוא ןײג טזאלעג ךיז רע
 ךאנ ןענײז ענגאב רעד ףיוא .װאבישזג ןפיוא םיורא ןוא עגגאב יד ,עקלעיװ
 ־ערט .ןשטײב ,םעזילאװ ,לבעמ טלא ןופ רעבלעװעג יד ןפא ןעװעג טראד ןוא אד
 ־אפ ,ןשיט־בײרש ,ןצארטאמ ,קנעש םעמראפטאלפ ףיוא ןדאלעגפיוא ןבאה םרעג
 ןםעגעג ןבאה םיפ עצרוק ןוא רעזדלעה עקיד יד טימ דרעפ־טםאל יד .ןלעט
 ,ץלאה טימ טקעמשעג אד טאה׳ם .ײגש ןיא ךעלדנרעק יד ןטאשראפ ןוא רעבאה
 םטאקשומ םלושמ ׳ר ײבראפ םארבא זיא װאבישזג ןפיוא .רעטםײלק ןוא םהאל
 רעטםנעפ ענעטכיולאב־לעה יד וצ ףיורא קוק ןקיצנײא ןא ןאטעג טאה רע •זיוה
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 עמאמ יד ׳אמח זא ,ןטכארט וצ שילרעטסיוא ןעװעג זיא׳ס .ײברא§ ךיג זיא ןוא
 רעמ ריא וצ טאה ׳םארבא ,רע זא ןוא ןביוא ךיז טניפעג ,רעטכעט ענײז ןו5

 .ןעלסקא יד ןאטעג ביוה א טאה רע .טירטוצ ןײק טשינ
 טעװעטנובעצ ךיז — .טכארטעג רע טאה ~ לזמ־םילש אזא רידאנ —

 ...!ןראי עטלא יד ףיוא
 :ןשטנעמ ענעגײא זיולב ן§ארטעג לאמ סאד םארבא טאה רעװאנאי ץרעה ײב
 ,ןעװעג טאהעג זיא רעגניסעמ ר״ד .רעדנעלניפ ןוא רעציבמעד ,רעשילאק עדליה
 ,טכאמעג טשינ טנײה סנאעס ןײק ,םינפא ,טאה׳מ .ןעגנאגעגקעװא זיא רע ראנ

 ןגעלעג ףיורעד זיא׳ס ןוא טײז א ןא טקורראפ ןענאטשעג זיא לשיט סאד לײװ
 ךיש־קעטש יד ןיא ןוא קארפאלש ןיא — רעװאנאי ץרעה .לטנאמ סרעציבמעד

 .טנעה עדײב טקערטשעגסיוא םיא ןוא ןעמארבא ןפאלעגנגעקא זיא —
 ריד באה׳כ .ןעמוקעג טסיב סאװ ןאטעג טוג טסאה !םארבא ,אבה־ךורב —

 .ןעגנילקנא טלאװעג
 עטקאהעג ףיוא ןיב ,רעדורב ,ךיא ? ןלעװ םײב ןבילבעג וטסיב סאװראפ —

 !תורצ
 1 ןעשעג זיא סאװ —

 :רימ ףיוא טגײלראפ ךיז טאה טלעװ עצנאג יד .רעדנאנאטימ ץלא —
 ראנ .רעקיטש ףיוא ןסײרעצ ךימ טײג׳מ .עכאד ,לפאק ,רעװש רעד ,בײװ׳ס
 ן רעניה ענעגאװצעגפא יװ עלא ריא טציז סאװ !ףיורעד ײפש׳כ !ףיורעד ףײפ׳כ

 ?רעטסײג יד ןכאמ סאװ
 !קזוח טימ ןא ןיוש טביוה רע —

 ןײמ ץיז׳ט סאװ :לשיט םעד ןגערפ וצ ןלעב א ןיב׳כ .קזוח םוש ןײק —
 ? תילכת

 ־עג זיא סאװ ,עדליה טרעפטנעעג טאה — ןגערפ רימ ןלעװ ,ןגראמ טמוק —
 ־לעק ןכיוה ןטימ עזולב רענעניטאס רעצראװש ריא ןיא ,עפאס לקניװ א ןיא ןסעז
 ןעזעגסיוא טאה יז .ןעלסקא יד ףיוא לכעלאש םענעדײז םעד טימ ןוא לרענ

 .לסאריפאפ ןיד א טקעטשעג טאה ליומ לקניװ ןיא .ךעלזײב ןוא ךײלב
 ־עג רעציבמעד טאה — ? לאנרושז ןטימ ןײז׳ט סאװ ראנ ,וד קאי ,וד —
 ןינע אזא — .ןרעטש ןרעביא שטאלעפאק ןטײרב םעד טקורראפ ןוא טגערפ

 !רעהא רעדא ןיהא .ןפעלשפא ׳שינ ןעמ ףראד
 ־טפיוה יד .רעקורד א טימ טדערעג ןיוש באה׳כ .ןפעלשפא טשינ טע׳מ —

 .רעטײבראטימ יד ןענײז עגארפ
 ־נעװק א ךאנ טגאזעג רעװאנאי ץרעה טאה — ןײלק ןביוהנא ףראד׳מ —
 .ךעלטײז קיסײרד ןוא ײװצ ןופ טפעה־עבורפ א ןבעגסיורא רימאל — .שינעלק

 ?רעדנעלניפ ,וטסנײמ יװ .ןפורפא ךיז טעװ ץניװארפ יד יװ ןעז טע׳מ

 ־אטע רעד וצ טײרדעגסיוא ןענאטשעג זיא סאװ ,רעקיוה רעד ,רעדנעלניפ
 ןענײז ראה עגנאל יד .טרעקעגמוא ךיז טאה ,ךוב א טרעטעלבעג ןוא עקרעשז
 ראפ א ןוא םינפ סאלב לאמש א טאהעג טאה רע .טנורש א ןיא טמעקראפ ןעװעג
 ןזיוה עטעטארקעג ,לקער ןטעמאס א ןגארטעג טאה רע .ןגיוא עצראװש עסיורג

 .סערטעג טימ ךיש ןוא
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 טנאטאב ןוא ףראש ןאטעג גאז א רע טאה — גנונײמ ןײמ טםײװ וד —
 זיא׳ס .םעטםיס א טימ גנומענרעטנוא רעד וצ ןײגוצ ףראד׳מ — .טראװ םעדעי
 לאטיפאק־טנורג א ן&אש ןעמעלא ראפ זומ׳מ .םארגארפ רעטסעפ א קיטיונ

 .לבור טנזיוט קיםײרד ןופ
 ־נא ךיז םארבא טאה — יקיתופא עשפיה א זיא לבור טנזיוט קיםײרד —
 א ׳רוחב רעטלא ןא ׳רעדנעלניפ .ןרעציבמעד וצ ןאטעג לצנילב א ןוא ןפורעג
 ־רעטרעװ־דמערפ א ןופ רעםאפראפ א ןוא טפעשעג־ײט א ןיא רעטלאהכוב
 טכאלעגפא טײהרעליטש טאה׳מ .רענעלפ עמורק ענײז טימ םש א טאהעג טאה ,ךוב

 .ןושל ןײז ןוא ןטקעיארפ ענײז ןופ
 ןןרירוצ טשינ ךימ ךיא לעװ רעקינײװ —

 — טרעדנוה ײרד ראנ ׳טנזיוט קיםײרד ׳אק ׳שינ ףראד׳מ .םיתוטש —
 א באה׳כ .טידערק ןגירק ן׳רימ — .טראפשעגרעביא םיא רעװאנאי ץרעה טאה

 .ריפאפ ןגראב׳ט םאװ ,דײ
 ? טרעדנוה ײרד יד ןעמ טמענ ואװ :זיא אישק יד —

 !ןיב׳כ ןצבק סיורג יװ ,ןלעטשוצ ןײלא ךיא ןאק לבור טרעדנוה ײרד —
 .ןאטעג ףור א םארבא טאה —

 .טנקםפעג רעציבמעד טאה — ןגײלפא טשינ ןעמ ףראד ,יוזא ביוא —
 ןאטעג גערפ א רעשילאק עדליה טאה — ? ןאט טראד ךיא לעװ םאװ —

 ,םינפא ,ריא ןענײז לאנרושז םעד ןגעװ דײר יד .שינאריא־בלאה ,טםנרע־בלאה
 רענעראװעג־זיול א טימ טעראפעג קידלודעגמוא ךיז טאה יז .רעדיװרעד ןעװעג

 .קערג ןיא לדאנראה
 רעײא טימ ןםיװ ט׳ריא .ןיראטארטםינימדא יד ןײז טעװ ,עדליה ,ריא —

 ...טשינ ןעמעװ ןוא ןעיורטעג וצ ןעמעװ עיציאוטניא
 .ןאלפ ןצנאג םעד ןופ טשינ טלאה׳ב ראנ ,טליװ ריא לפיװ טציביק —
 ,לעיצעפס .ןטײקינײלק עניוזא טימ ןבעגפא טשינ ךיז ףראד רעװאנאי ראסעפארפ

 -זא
 ץרעה טאה — !ךאז עסיורג א זיא גנודליב ןטײרפשראפ ,ישעדליה —
 ןצכעל ךעלטעטש יד ןיא םירוחב ערעזדנוא — .ןםירעגרעביא ריא רעװאנאי
 ־אטיוא ןא זיא דײ רעדעי זא ,גנוזעלראפ א ףיוא טגאזעג לאמא באה׳כ .ןסיװ ךאנ

 .טקאדיד
 ןבײרש ןוא קיאור ןציז טפראד ריא .ךײא ראפ טשינ זיא׳ס ? סאװ זיא ,ונ —

 .קרעװ רעײא
 םארבא טאה — ? רעדיװ־רעדיק רעײא טימ ןא ןיוש טביוה ריא ,עדליה —
 ־ײטש א טמענ .קלאפ׳ם טעדליבעג ןבאה עטנרעלעג עטסערג יד — .טנראװעג יז

 — רעג
 ...!ןײגרעטנוא דלאב טעװ לאנרושז רעד .ןײז טשינראג ןופרעד טע׳ם —

 ן׳רימ .רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןיא ןײג ט׳רע !גנוצ יד פא ךײא טסײב —
 !ןרעװ ךײר עלא

 טסקאװ׳ס .ןגעג טסיב םאװראפ ׳שינ ײטשראפ׳כ ,ישעדליה ,תמאב ןײמ׳כ —
 עײנ׳ם ןוא ןפראװעגקעװא טנגױ רעזדנוא טאה עטלא׳ם .רוד טבערגראפ א םיוא



 155 טאקשומ עילימאפ יד

 ײב טניואװ סאװ ,רוחב םעד ׳ליפשײב םוצ ׳םענ .ןכײרגרעד ׳שינ ןעמ ןאק
 -ןיוש ןקידנע ערעדנא תעב ,ןביוהנא טציא טשרע זומ רע .ןעניג

 ןיא טאה רע — .טפאכעגרעטנוא םארבא טאה — ןרעטרעװ ענעדלאג —
 ־רעדניק ןיא ןעקשטאפ ךיז זומ רע ןוא ןטנעדוטם עלא יװ רעמ לגאנ ןטםדנימ
 ןזומ ט׳רע ןוא וױזירפ רעד ןקוררעטנוא ךיז טעװ ןעװ־סאװ רעדײא .ךעלכיב

 !םירוהב ערעזדנוא עלא ןופ לת א טרעװ׳ס .ןעינאפ ןעניד רעדא ,ןפיולטנא
 ןאטעג ןסיװ וצ טםניד יד עבאד טאה — !שיט ןפיוא טײטש ןםע׳ס —

 .ריט רענעפא רעד ךרוד
 עלא וצ טדערעג םארבא טאה — ז ןםעגעג טשינ ךאנ ט׳צע ,ראג יוזא —
 ןעמורק םוצ זיב דראב רעד ןופ טיור ןראװעג זיא רע .טשינ םענייק וצ ןוא

 .ןרעטש ןיא טפעה
 .ןבירטעגרעטנוא םיא רעציבמעד טאה — !קיטש ׳אק ׳שינ ךאמ ,םוק —
 ןעװעג טקעדעגרעביא זיא סאװ ,שיט ןפיוא .בוטש־םע ןיא קעװא ןענײז עלא
 לפעל יד .טשראב טימ םרעלעט ןענאטשעג ןענײז ,ךוטשיט.טקעלפראפ א טימ
 ,ןלוטש ףיוא טשינ טצעזעגקעװא ךיז ןבאה טםעג יד .ענעכעלב ןעװעג ןענײז
 ־םידיסח ןוא ריב טפעװעגסיוא ,ביוטש טימ טקעמשעג אד טאה׳ם .קנעב ףיוא ראנ
 .ןפנארב לקשילעק א עקניפאראק א ןופ ןסאגעגנא ךיז טאה םארבא .לביטש
 טקנוטעגנײא טאה רעציבמעד .טרעטיצעג םיא טאה טנאה עקיראה עםיורג יד

 .ןײװ לזעלג בלאה א ןיא למעז א
 !לאנרושז םעײנ ןראפ םײחל —

 ־רעוױנוא ןשידײ א ןופ ביוהנא רעד ןײז לאז רע .םולשלו םיבוט םײחל —
 ...!סיעכהל וצ עדליה ןײלײרפ רעד .טעטיס

 ■ .דנאלםיוא ן׳אק קעװא יװ־ײם ראפ ךיא .ןבלאטםנײמ —
 טימ טיורב לקיטש א ןםע ןביוהעגנא ןיוש טאה סאװ ,רעװאנאי ץרעה ײב

 .זדלאה ןיא ןקעטש ןבילבעג ןסיב רעד זיא ,ןידראס
 .רעטריװראפ א טגערפעג רע טאה — זוטסדער םאװ י ואװ ?ןעװ —

 עלא רימ טריטנאראג׳מ .ןאדנאל ׳אק ןעמוק וצ ראפ רימ טגאלש׳מ —
 טרעװ ריא ביוא ראנ-לײװ ,ןלײצרעד טלאװעג ׳שינ ךײא באה׳כ .ןטםאק

 -יװ־ײם ךאד ךיא באה ,ןראטקאדער רעדא םרעקורד עלא
 ? ןאדנאל ןיא ןאט וטםעװ םאװ ? טריטנאראג רעװ .טשינראג ײטשראפ׳כ —
 !ןדער טשינ טציא םעד ןגעװ רימאל .וױרב םעד ןזײװ ךײא לעװ׳כ —
 ןסאגעגנײרא קירוצ םיא ןוא טשראב לפעל א ןעמונעגנא טאה עדליה ןוא

 .רעלעט ןיא
 ןבעגעג טאה רע .ײרשעג א ןאטעג םארבא טאה — !ןאלפ א באה׳כ —
 .לקאװ א ןאטעג ךיז טאה עקניפאראק יד .שיט ןיא טסיופ רעד טימ ץעז א
 לקאש א ןוא טרעטיצעגפיוא טאה עדליה .לצנעט א ןאטעג ןבאה סרעלעט יד

 .ןײנ ףיוא יװ ,טײרב רעד ןיא פאק םעד ןאטעג
 ? ןעשעג זיא סאװ —
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 ׳רעדנעלניפ .ראלק ץלא רימ זיא טציא .דנאלסיוא ן׳אק רייא ראפ ךיא —
 ל׳כיא .קינײװ זיא טנזיוט קיסײרד !סיורג ןביוהנא ףראד׳מ !טכערעג טסיב
 עצנאג רשפא ןוא !םארבא טשינ ןעמאנ ןײמ זיא .לבור טנזיוט קיצ&ופ ןפאש

 !טנזיוט טרעדנוה

 !לאמא טימ ׳עז —

 ־למילב א ןיא ןדײס .טעראנשעג טשיג טציא זיב ׳טאג ןקנאד ,באה׳כ —
 .דנאלסיוא ןיא טלעג ןגירק טנאקעג טלאװ ךיא זא ׳רעכיז ןיב׳כ רעבא .גאט
 .דנאלגנע ן׳אק ,ץײװש רעד ןיא ,ךײרקנארפ ׳אק ,דנאלשטײד ׳אק ןראפסיורא ל׳כיא
 ןו3 ראנ ,טראק־רעד־ןיא־סאװ ,ןױצ־יאנוש ,ןראטאלימיסא ןײז ןגעמ םידוהאי יד

 .לבור טנזיוט קיצפופ ןבעג ןאק ףיש בקעי ןײא .ײז ןטלאה גנודליב

 •עקירעמא ןיא לײװרעד זיא ףיש בקעי —

 ןסיורג א ןבעגסיורא ן׳רימ !ךיוא עקירעמא ראס טשינ ךיז קערש׳כ —
 ןראטקורטסניא ןקישסיורא ן׳רימ .ןגאגאדעפ עטסעב יד ןלעטשנא ן׳רימ .לאנרושז
 ןראפוצסיורא םירוהב עקיאעפ ראפ דנאפ א ןפאש ן׳רימ .תוכאלמ ןענרעל וצ

 !ןטעטיסרעוױנוא עשידנעלסיוא ןיא

 טגאזעג־בלאה רעװאנאי ץרעה טאה — םורק יוזא טשינראג זיא׳ס ,תמאב —
 ?ישעדליה ,וטסנײמ יװ — .טגערפעג־בלאה

 ...רעכיג סעפע ןיוש זיא סאד —

 — !טונימ ׳אק ןגײלפא טשינ ראט׳מ !ךײלג ראפ׳כ !ראלק ץלא זיא׳ס —
 רימ טאה ,ןאדנאל ןאטעג־גאז א טאה יז יװ יוזא — .טרענודעג םארבא טאה
 ןו§ קעװא זיא אמח ןײמ ־ דוס א ןלײצרעד ךײא לע׳כ .פאק ןיא ץעז א ןאטעג
 .ןמלא רענעיורטש א ןיב׳כ .ןטאט םוצ ןפאלטנא ןוא טזאלעגרעביא ץלא .רימ
 ײז טעװ רעטלא רעד .ךעלדײמ ענעסקאװרעד ,םשה־ךורב ,ןענײז רעטכעט יד
 ראנ ,רימ ראפ טשינ ,ךאז עסיורג א ןאט סעפע ליװ׳כ .ןגראזראפ זיא׳ס יװ ןיוש
 לארשי־ץרא ן׳אק ןראפ וצ ךיא באה טכארטעג !טרעה ריא יװ יוזא !קלא§ ןרא§
 .רימ ראפ טשינ זיא טאמילק רעד ראנ ,םהרבא תלחנ ,עינאלאק א ןדנירג ןוא
 ביוא זיא .טגנערטשעגנא לסיבא רימ ױא ץראה׳ס .טציא טשינ — ןטסקינײװמא
 ךעלטעטש ערעזדנוא ןיא ןבאה רימ .תולג ןיא ןאט סעפע ךימאל ,לארשי־ץרא טשינ

 זיא רוחב־שרדמ־תיב רעטײװצ רעדעי .םײוליע ,םינואג רעטנזיוט עקילדנעצ
 יד־טא טיג !םאװ־ךעםײװ א ,רעגײא אביקע ׳ר א ,הירא־תגאש א ,שטנעמ־פאק א
 ,םנײטשקיד עניוזא רעטנזיוט .ןצײלפראפ טלעװ יד ןלעװ ײז ןוא גנודליב םירוחב
 ןפלעה ײז ן׳רימ .ץניװארפ רעזדנוא ןיא ךיז ןרעגלאװ םיזנכשא ,םראהםיורק
 ארומ יוזא טשינ ןטימעסיטנא יד ןבאה ךאז ןײק ראפ .טירט עטשרע יד ןכאמ
 ...!ןטעטיםרעוױנוא יד ןופ זדנוא ןעמ טבײרט רא&רעד !ןםיװ רעזדנוא רא§ יװ

 •ןאטעג ךאל א רעציבמעד טאה — !רע ןאק ןענשרד ,ןבעל׳כ —

 ךיז לאז רע — .טגאזעג רעדנעלניפ טאה — ךיוא טלעג ןכאמ ט׳רע —
 ...!ןליקפא ׳שינ ראנ
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 ףרננ רוביפא^

1 

 ןיא לקעלג סאד גנולק רעפראש א ןאטעג טאה טכאנײב רעגײזא ןעצ םורא
 ןעגנאגעג זיא ןוא עלאס ןיא טסעג יד טזאלעגרעביא טאה עניג .ריט סעניג
 ןענאטשעג זיא ׳לעװש רעד ןופ טקורעגפא ,גנאגנײא ןרעטסניפ־בלאה ןיא .ןענעפע
 .לטיה טײרב א ןיא ןוא עציפושז רעגנאל א ןיא ,רענעגיובעגנײא ןא ,לדײ ןײלק א
 ,רעײג־רעזײה רעטקיטעפשראפ א ,ןאמערא ןא זיא׳ס זא ,ןענאטשראפ טאה עניג
 א רעדא ,ןשארג א ןעגנערבוצסיורא ,קירוצ ףיוא ןײג טזאלעג ךיז טאה יז ןוא
 .ײרשעג א טזאלעגסיורא ןוא ןאטעג לקאװ א ךיז יז טאה לאמא טימ .רעקוצ לקיטש
 ןבראטשעג זיא רע .ןוז סניבר סרענימיצנעס םעד ,ןאמ ריא ,אביקע ןעװעג זיא סע
 סיורא יז זיא דלאב ...ןגרעװ ןעמוקעג ךימ זיא ןוא — ןלאפעגנײא ריא זיא —
 א .קינײװעניא ןופ ןעזרעד טשינ םיא לאז׳מ ,ריט יד טנעלעגנא ןוא םיא וצ
 גאז א ןוא רעגניפ יד ןכארבראפ טאה יז .בײל ןכרוד רעבירא ריא זיא רעדיוש

 ? ןאטעג
 ? וד טסיב סאד ,אביקע —

 .ךיא ,אי —
 ײװ ןוא דניװ י ןעמוקעג וטסיב ןעװ ? אד וטסוט סאװ :רימ זיא ײװ —

 ...וןראי ענײמ וצ
 .טלמרומעג רע טאה — טג א ףיוא ןיוש ייטשאב׳כ —

 ן העד־רסח ,הלילח ,טסיב ? טכאנ רעד ןטימ ןיא ? טציא —
 .ןגראמ ןײז לאז —

 ? לטראק ׳אק ןבירשעג ׳שינ וטסאה סאװראפ ? ןײא וטסײטש ואװ —
 פוטש א ץכעלײװרעטניה ןופ טאה עניג .טרעפטנעעג טשינ טאה אביקע
 :ןאטעג גאז א ןוא ראדיראק ןיא אטשינ זיא רענײק זא ןעזעג ,ריט יד ןאטעג

 ...זפעק סמיאנוש ענײמ וצ .ןײרא םוק ,ונ —

 א ךיז טימ טכארבעגטימ ןוא טירט עקידנפאשט טימ ןײרא זיא אביקע
 ןיוש טאה עניג סאװ ,סקיפמוד־קיסײװש סעפע ךאנ ןוא בלח ״דוקמ ןופ ךורעג
 סלשעה־רזוע ןיא ריט יד טנפעעג ךיג רעד ןיא טאה יז .ןסעגראפ טאהעג
 לפמעל עשירטקעלע סאד ןדנוצעגנא טאה יז .טפוטשעגנײרא םיא ןוא לביטש
 ,טלא ,ןפמורשעגנײא ןראװעג זיא רע .ךוליה ןײז ןעזרעד טציא טשרע ןוא
 ,טרעטנאלפעצ ןעװעג זיא לדרעב ענעיורטש סאד .דײ־הנידמ א יװ ,ןזאלעגפא
 לטיה סאד .עטלדאקעצ ןעגנאהעגכאנ ןענײז תואפ יד .םידעפ עסײװ טימ לופ
 רעד ,טנװײל־קאז יד טקוקעגסיורא טאה קילזוט ןופ ,טרעדעפראפ ןעװעג זיא
 זיא רע .עלײשטאפ רעשירעבײװ א טימ טלקיװעגמורא ןעװעג זיא זדלאה
 ־פאטשעגסיוא ןא יװ ,טנעה עטזאלעגפארא טימ ,רענעגיובעגנײא ןא ןענאטשעג
 ־קאװעצ יד רעטניה ןגיוא עשרעניה ענײלק יד טימ טלטניפעג טאה רעי .רעט

 .טלקאשעגפא שזא ךיז טאה עניג .ןעמערב ענעס
 ? סאװ רעדא ,קנארק ,הלילח ,טסיב ? ריד טימ ךיז טוט סאװ —
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 !רעהא רעדא ןיהא — .טמורבעג אביקע טאה — ףוס א ןכאמ ליװ׳כ —
 ? אד טסיב זא ,טםײװ ,ןבעל לאז ,יבר רעד —

 .ןײלא ןעמוקעג ןיב׳כ —
 ?ןאב רעד טימ —

 •טײהנגעלעג א טימ —

 !ךשוח ןאט ךיז טע׳ס ן ןײא וטסײטש ואװ .ךיד ץעז ,ונ —
 ליװ׳כ .דלוש ןײמ טשינ זיא׳ם ...׳שינ טזאל ,ןבעל לאז ,עבאב יד —

 !הליקס זיא׳ס .הריבע יד רימ ףיוא ןעמענ טשינ
 .ײט זאלג א ןעגנערב ל׳כיא .ךיד ץעז ,ונ —

 .ןײנ ,ןײנ —
 !ףירט ׳שינ זיא ײט —

 ...טע —

 ־עג טסיב ־ לביאראפ־טשינ־באה .ןסיװ וצ טוט׳מ ,לוױרב א טבײרש׳מ —
 !םדא־ארפ א ןבילב

 .אמ ,ונ —

 ־סיורא ריא ןענײז ןקעלפ עטיור .ריט יד טכאמראפ ןוא םיורא זיא עניג
 טלעטשעג ריא ךיז ןבאה ןעלקניװ־ןגיוא יד ןיא .ןקאב יד ףיוא ןטארטעג
 ץעמע זא ,טאהעג ארומ טאה יז ראנ ,ןצרעה ןעגנילקנא טלאװעג טאה יז .ןרערט
 יז זיא שינעלקנעװק א ךאנ .ןרעהרעד ןוא עלאס רעד ןופ ןעמוקםיורא ןאק
 אביקע .רעםאװ פעש א ןוא לםיש א טימ טרעקעגמוא ךיז ןוא ךיק ןיא ןײרא
 .עקלומראי רעד ןיא ןםעזעג זיא ןוא לטיה סאד ןעמונעגפארא טאהעג טאה
 טקוקעגרעפא טאה ,ךיש עטראדראפ יד רעביא ,םעלאפ עטלפענקעצ יד ןשיװצ

 .תיציצ עבארג טימ ןטק־תילט רענעשאװעג־טשינ־גנאל רעטײרב א

 .טניןה יד ןשאװ וצ .ריד ראפ זיא םאד —

 .ונ ,ונ —
 ־ןטשרואװ א ןטנוא אד זיא׳ס ן ןעגנערבפיורא םעפע ריד ךיא לאז רשפא —

 .ןירדהמה ןמ ןירדהמל רשב .לדנאה
 .םולשו סח —

 !עלעפע ןא רעדא ,טיורב לקיטש א ןםע תוחפה לכל ךאד טסגעמ —

 ליװ׳כ .ךיד ץעז ז ןגאז אד ךיא ליװ םאװ .בלה־תשלוח ׳אק ׳שינ באה׳כ—
 .ןגערפ םעפע ךיד
 .גערפ ,ונ —

 ז ןעװעג הנזמ הלילח ,ןצרעה םעד ,םיא טימ טסאה ־ תמא םעד רימ גאז —
 .קירוצ ףיוא ןקורפא ןעמונעג ךיז טאה יז .םײה ןראװעג זיא ןעניג

 !המהב א יװ טםדער ־ אביקע ,לחומ רימ ײז ? ןא ן י ו ש טסביוה —

 הרוסאו לעבל הרוסאש דמלמ :ארמג יד טגאז ,האמטנו .םאד טשינ ןײמ׳כ —
 -טסײה סאד .לעובל

 ,ןטג ךימ טםליװ ביוא !ןסיװ ׳שינ ליװ׳כ !סיוא ׳שינ רימ שטײט —
 !ןרעה טשינ ךיא ליװ רסומ ןײק .אברדא זיא
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 לבוט זיא׳ס ? טג ןופ םיורא טמוק סאװ .ןיד א׳ס .רסומ ׳אק ׳שיג זיא׳ס —
 .ודיב ץרשו

 ־כעטש׳ס וליפא רימ טמוק׳ם ביוא .ןײז טשינ םוגהיג ןײמ ןיא טם׳וד —
 סאװ ןגאז טשינ ריד ףראד׳כ .ןעמוקעגרעביא עקיגיימ׳ם ןיוש ךיא ןיב .לטעב
 .ןא ביוהנא ןופ דלאב /גװיז ׳אק ןעװעג ׳שינ ןענײז רימ .ןענאטשעגסיוא ןיב׳כ

 !קע ןא ןעמענ ןיוש לאז .ןלאפעגגײרא ךיוא ןײלא ךעבענ טםיב
 !הצירפ עצנאג א עשראװ ןיא ןראװעג טםיב ׳ונ ׳אי —

 ריד ראפ טשינ ,דײל׳כ .בעל׳כ סאװ םיוק .טגאזעג ןױצ־יאנוש ףיוא —
 ףראד׳כ .טנעװ יד ךיא םײר ,קאטא ןא גירק׳כ זא .רעגײטש־לאג יד ףיוא ,טכאדעג
 ־נא גנאל ךאנ לאז׳כ יאװלה .ןשארג ׳אק ׳שינ ךיא באה ,דאב־םעראװ ןיא ןראפ

 !ןבײרט
 ןוא הזה־םלוע ,טאהעג ץלא וטםלאװ ,ןראװעג עילאק ׳שינ טםלאװ ןעװ —

 .אבה־םלוע
 ־רעביא אד וטםנאק ״דרירב ןיאב .ןכאז עטרעשאב ץלא זיא׳ם ,אלימ ,ונ —
 רעד .שרעדנא־ץעגרע ןגראזאב םיא ל׳כיא ראג ,רוחב א אד טניואװ׳ס .ןקיטכענ
 אד ןעניואװ׳ם .טםעג אד רימ ייב ןענייז׳ס .ןענאד ןופ םיורא טשינ ײג :רקיע

 .ןשטנעמ עדמער§
 .הזוזמ ׳אק ׳שינ עז׳כ —

 .הזוזמ א טגנעה ןסיורדניא —
 .עיצנאטס א ןיא ןײג ל׳כיא .ריט רעדעי ףיוא ןײז ףראד׳ם —

 ? עיצנאטס א ןגירק טציא וטסעװ ואװ ? עיצנאטס רעםאװ —

 .רענאקשיצנארפ רעד ףיוא —
 ןיוש טסיב זא .הזוזמ א ןגאלשוצ ל׳כיא .אד ןיוש בײלב ,ךימ ךראה —
 ךיד טע׳מ .ףום א ןכאמ ןגראמ םעשישטרעמ רימאל ןוא ,רעביא קיטכענ ,אד

 ןביוהגא ץלא ךיז טע׳ס ןוא ןדערפא רעדיװ ךאנ
 .ןעעזרעביא רעירפ רעמ ףראד הזוזמ א —

 .ןעעזרעביא וטסעװ —
 ...תוא ןא ןעגנורפשעגפא זיא לאמא .רפוס א ןײז ףראד׳מ —

 ןופ טניואװעגפא ןיוש ךימ באה׳כ !רימ זיא ײװ .עגושמ ךימ טםכאמ —
 .הריבע יד רימ ףיוא .וצ אד טראװ .קיטש יד

 .עלאם רעד ןו§ ריט יד ןאטעג ןפע ןא ןוא ראדיראק ןיא םיורא זיא יז
 ענעגײא יד ריא זיא ,ןאביקע טימ טדערעג טאה יז םאװ ,טונימ עכעלטע יד ןיא
 טימ טנפעעג ןסיורדנופ ץעמע טאה עגר רעד ןיא .דמערפ יװ ןראװעג בוטש
 ־רעד א ןפראװעג םיא ףיוא טאה עגיג .לשעה־רזוע ןעװעג זיא סע .לםילש א

 .געװ םעד טלעטשראפ םיא ןוא קילב םענעקארש
 בנערטש טגאזעג יז טאה — !ןעמונראפ זיא רעמיצ רעײא .טקידלושטנא —

 ? ןעמוקעגקירוצ זיא לדײמ םאד —
 .ןײנ ,אי ? װעשטניפ ןופ ןירעקײטפא יד טגײמ ריא ? לדײמ א ראפ םאװ —
 טראפ ? םאװ ריא טסײװ .ןקיטכענ ץעגרע ןײג ןזומ ט׳ריא ־ יוזא זיאי השעמ יד



 םיװעשאב קחצי 160

 .ןעגנילקנא דלאב םיא ל׳כיא .ןעװעג ןטכענ טנעז ריא ואװ ׳ןצרעה וצ רעבירא
 .ךאז עשילרעטםיוא ןא ״רימ ייב טריםאפ םעפע טאה׳ם

 .ײטשרא&׳כ ׳אי —

 אד ןוא ׳טג א ףיוא טראװ׳כ ׳ךאד טםײװ ריא .ןעמוקעג זיא ןאמ ןײמ —
 -ניהא ואװ טאהעג טשינ םיא באה׳כ .ןרעװ עגושמ טזומעג טאה׳ר ...לאמא טימ

 יעגר ןײא .ןאטוצ
 ןטימ ןקיופ ןעמונעג קיטםאה טאה יז .ןאפעלעט םוצ טנאפשעגוצ טאה יז

 .ךעלעפאג יד ףיוא לבײרט

 ןגאז ריד לאז׳כ .אד טםיב םאװ טוג זץרעה ז אה געטיב ןןעשארפ —
 ליװ רע ןאד זיא אביקע ןםיוא ריד לאמ .ןכאל וטםעװ ׳ןפארטעג טאה׳ם םאװ
 טנפעעג באה׳כ .הכום ןיא ןוױ א יװ .טכירעגמוא ? עה .ןגראמ ךײלג .ןטג ךיז
 םלשעה־רזוע ןיא ז יװ .קעװא שלח׳כ טנײמעג באה׳כ — קוק א ביג׳כ ׳ריט יד
 ןועגש רעד ןעמוקעגנא םיא זיא טנײה .ןזאלוצםיורא םיא ארומ באה׳כ .לביטש
 טע׳מ .ןשארג ׳אק ׳שינ אמתםמ טאה רע ?עה-רע ןאק ןגראמ ןוא
 זטשינ ךיוא טםאה .רעדנאנא־טימ־ץלא ׳רפום םעד ׳בר םעד ןלאצאב ן6ראד
 ײב ןאק׳כ ? םאװ 5 ןו&רעד פא־טגנעה טפנוקוצ עצנאג רעזדנוא !ן&אש ריד טזומ
 וצ םאװ טשינ באה׳כ .טעפש ןעמ טנפע םדראבמאל יד .ןגראב טשינ םענײק
 םאװ .רעקיצנאװצ־ןוא־ףניפ א ןטםקינײװמא .טשינ םײװ׳כ ?לפיװ .ןצעזראפ
 ראפ א ןגירק יךאנ טםנאק .קיטש ענײד טשינ ךאמ ׳ץרעה ׳ךיד טעב׳כ ? וטםגאז
 טשינ ךיא טלאװ יאװלה !ןראי ענײמ וצ גאלק א ? םארבא טאה רשפא .לבור

 ...!ןרעװ וצ ןריובעג טבעלרעד

 רעד ףיוא ןעגנעה ןבילבעג זיא םע .לבײרט םאד ןאטעג ףראװ א טאה יז
 .טגײלעגקעװא קירוצ ןוא ןביוהעגפיוא םע טאה יז .קירטש רעטרעטנאלפראפ

 .ןעלשעה־רזוע וצ ןענאפשוצ טזאלעג ךיז טאה יז

 ? תולזמ ערעטםניפ ךיז ןרעטאמ םאװ וצ ־ ךײא טעב׳כ ׳רימ טגאז —
 .לבור קיצנאװצ־ןוא־ףניפ ןגראב ךײא ןאק ךיא —

 ־נאװצ־ןוא־ףניפ ןטיור א ענעשעק ןופ ןעמונעגםיורא טאה לשעה־רזוע ןוא
 .ןבעגעג םיא טאה לטעמורפ־עזיור םאװ ׳רעקיצ

 ךײא טאה ךאלמ א ?עמום אזא ריא טאה ןענאװ ןופ !רימ זיא ײװ ?ריא —
 !טקישעגוצ

 טלקאשעג ךיז ׳גערב א ײב טאנקנאב םעד ןעמונעגנא ׳טנײװעצ ךיז טאה יז
 .טצכולשעג ןוא

 ־פיא ןגירקקירוצ ריא טעװ טלעג׳ם .ןםהי א ׳דניק לדײא ןא טנעז ריא —
 רעד ףיוא ןטעבםיוא ךײא טעװ עבאד .ןצרעה וצ רעבירא ךײלג טרא§ .ךאװרעד
 וצ ןעגנולקעג טאה לדײמ א ׳אי ?אה ׳ןגאז טלאװעג ךײא ךיא באה םאװ .עפאם

 .הםדה יד יאדװא זיא׳ם .לאמ ײװצ .ךײא

 ןיק ןופ טיור ןראװעג זיא לשעה־רזוע ןוא — ? טגאזעג יז טאה םאװ —
 .ןרעיוא ןציפש יד וצ זיב

 ׳ןעגנילק טלאז ריא .טשינ קנעדעג׳כ ראנ ׳טגאזעג אי םעפע טאה יז —
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 !טשינ טגראז ראנ .לוד יװ .טכאדעג ךײא ראפ טשינ ,ןיב׳כ-רעדא ,ןעמוק
 ...!ןײגפא טשינ םעד בילוצ טעװ ךודיש רעד .ןעגנילק לאמאכאנ ט׳יז

2 

 טאה רעוואנאי ץרעה ואוו רעיוט םעד ןופ טײוו טשינ ׳םאג עניאנג רעד ףיוא
 רעטו6 ןיא ןענאטשעג זיא רע .ןעמארבא ןעזרעד לשעה־רזוע טאה ,טניואװעג
 ײנש םענעטארטעצ םעד ןכאטשעג םריש ץיפש ןטימ ןוא עכאפאפ רעד ןיא ןוא
 םיא ףיוא רע טאה ,ןעמאנ ןײז ןפורעגנא טאה לשעה־רזוע ןעװ .ראוטארט ןפיוא

 :ןאטעג ײרשעג א טאה רע .רעטריװראפ א ןאטעג קוק א
 .ריד ףיוא טראװ ןוא ײטש׳כ !אד ךאד רע זיא טא —

 ? רימ ףיוא ריא —
 טאה עניג .רעקיצנאװצ־ןוא־ףניפ ןײד ןופ ןוא ןאביקע ןופ ,ץלא סײװ׳כ —
 ףראד׳כ .ןקיטכענ ןעמוק טסעוו זא ,טגאזעג ט׳יז .ןאפעלעט ןכרוד .טלייצרעד ץלא
 !ףיורא טשינ טראד ייג ?פארטנאליפ א ?ראג וטסיב רענײא אזא .ןבאה ךיד
 טשרע טאה רעשילאק עדליה יד .קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא ןביוא ךיז טוט׳ס
 ׳דלאװעג ,יוא .לגײפ יװ ןגיולפעג ןענײז רעלעט .לאדנאקם םענעי טכאמעג ראנ

 !לטלעװ עװאקעשט א׳ס
 .טשינראג ײטשראפ׳כ —

 סיורא ןיב׳כ זא .קאז ןייא ןיא ץעק ײװצ זיא׳ם .קיטכיזרעפײא זיא יז —
 ןעמונעגנײרא ףיט םיא טאה עדליה יד .םימשה ןמ םיסנ זיא ,פאק ןצנאג א טימ
 עריא ראפ ראםעפארפ א ףראד יז רעדא ,עביל עתמא זיא׳ם יצ .ךעלעגענ יד ןיא
 טפראדעג טםאה .ןעמאזוצ ץלא ,אמתסמ ,זיא׳ם ,טשינ ךיא סייוו ,ןצנוק־ץראווש
 ליגא זיא׳ם .רעביב א יװ טנײװעג טאה ,עקשעמעל יד ,רע .ןושל־הנעמ א ןרעה
 רימ ןופ זיא בייװ׳ס .רימ ייב ןקיטכענ טנײה טםעװ ,לרעדורב ,וד :חמשאו
 ראפ ךיא .דיומ קירוצ ,הלפ סיוא .טעב ריא ןיא ןפאלש טסעוו .קעווא
 ,ןיוש ריד באה׳כ .ןדנירג ן׳רימ םאװ ,לאנרושז א בילוצ .דנאלםיוא ן׳אק קעװא
 .וטפיוא רעזעידנארג א .ןאלפ רעסיורג א זיא׳ס .םעד ןגעװ טלײצרעד ^ךיז טכוד
 עםיורג יד ןיא ןרעגלאװמורא טשינ ךיז ןלאז ײז ,וד יװ םירוחב עכלעזא ראפ זיא׳ס
 .ןושל־עמאמ ףיוא טצעזעגרעביא ,רעכיב־ןרעל טימ ןגראזאב ײז ן׳ירימי .טעטש
 ־רעװינוא םוצ ןטײרגוצ ײז ן׳רימ .תוכאלמ ןענרעל וצ ןלוש ײז ראפ ןדנירג ן׳רימ
 .דנאלסיוא ן׳אק ןקישסיורא רימ ןלעוו ,פעק עפראש טימ ,וד יוו עניוזא .טעטים
 רעםיורג א טימ .ןפלעה ןענאק ןכיגניא ריד לאז׳כ ךעלגעמ ךעלײירג זיא׳ס
 ־עג רש§א טםאה ? וטםכאמ םאװ :ײװצ רעמונ .סנײא רעמונ זיא סאד .יקיתופא

 .ןרינאפעלעט וצ וליפא ןוא ןיהא ןעמוק וצ ןטאבראפ ןעמ טאה רימ ך ןהסדה ןעיז

 .ךיוא רימ —
 ? לאװ ? רעװ —

 טשינ רעמ לאז׳כ טגאזעג ךעטומ יד רימ טאה ,טרינאפעלעט באה׳כ —
 .ןעגנילקנא

 באה׳כ .טכאנײב טעפש זיא׳ם .תורצ ףיוא עדייב ןענײז רימ ,וטסעז ,ונ_
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 .םירוביד ענע&א ןדער לע׳כ ןוא ׳טעקשאנשראפ לסיבא ןיב׳כ ׳עםוב א טכאמעג
 ןוא ריא ןיא וד ׳ןרעדנא ןיא רענײא טעפאילכראפ טנעז ריא זא ׳ךיז טכוד רימ

 ך אה ׳וטםגאז סאװ .ריד ןיא יז

 .ראלק טשינ יוזא םעפע זיא ץלא —
 ? טײז סנעמעװ ןופ —

 .ןגיװשעג טאה לשעה־רזוע
 ףיוא דימ ןאק׳כ .רעםערפ־רעניה רעטלא ןא ןיב׳כ .אימד האדוהכ הקיתש
 ׳סיורא רעבא טמוק סאװ .רבד־לעב ןראפ ךאנ ׳םיואראפ וליפא םײװ׳כ .ןכאז יד

 .לכראפ םעד ראפ ןרעײלשראפ יז טײג׳מ זא
 .םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ ןיב׳כ .טכאנײב טנײה ןעגנולקעגנא טאה יז —

 .לאמ ײװצ
 ׳עלעשיפ סאד :ריא ראפ טשינ זיא׳ם .דער׳כ םאװ סײװ׳כ ׳וטםעז ן תמאב —
 רעירפ .שופיע רעצנאג רעד ׳בלעװעג־לײא ןטימ עדײז רעד ׳הװקמ יד ׳לטײש׳ם
 ליװ ךאנרעד .םעיזאנמיג עשיליופ יד ןיא רעטכעט יד םידיםח ערעזדנוא ןקיש
 קירוצ ןיקצאװאלם ןופ .סענעדײ־הניחת ןרעװ ןוא ןםעגראפ ץלא ןלאז ײז ׳ןעמ
 ׳טםרידוטש וד ? ריד ײב ךיז טרעה םאװ ׳לרעדורב ׳רימ גאז ...!רוהט־ןיעמ םוצ

 ?טס5אלש יד יצ
 ־נײק םאד ךימ לע׳כ ׳רימ ךיז טכוד׳ם .רעװש ןא רימ טמוק שיםור םאד —
 םאװ :םעד ץוחא .גנוצ רעד ףיוא טשינ רימ ךיז טגײל׳ס .ןענרעלסיוא טשינ לאמ

 .רקיע םעד ןײגרעד טלאװעג באה׳כ ?תילכה רעד זיא
 ? רקיע ןא ראפ סאװ —

 טדײל׳מ םאװראפ .ןראװעג ןריובעג ןענײז רימ םאװ וצ .ןענײז רימ רעװ —
 .םירוםי

 ...עשראװ ןיא וליפא ןםיװרעד ׳שינ ךיד וטסעװ ׳לרעדורב ׳סאד —
 !טשינ ךימ טריםערעטניא עטכישעג עשיסור יד —

 .תחדק ךיוא טםײװ רע ןוא ףאםאליפ א זיא רעװאנאי ץרעה —
 ׳גײטש ןיא עלעגײפ׳ם ןבאה טעװ םאװ ? ןענרעל טאלג עשז־סאװ וצ —

 ?קיטאמארג ןענאק ל׳כיא זא
 .ןפלעה טשינ ךעלעגײפ יד ןענאק רימ —

 אטשינ זיא׳ם .םאמםאק ןיא םגפ א זיא ןײפ עדעי .לשמ א ראפ סאד ןײמ׳כ —
 !ךיז טרעטאמ ןעמ םאװראפ ץורית םוש ןײק

 .׳שינ טסײװ׳מ :זיא ץורית רעד —
 טםיזמוא ןדײל ןעמ לאז סאװ וצ :ךאז ןײא ןגעװ טכאנ ןוא גאט טכארט׳כ —
 ךימ טקינײפ עגארפ יד .םעמראזאק יד ׳תוםי&ת יד ׳ןלאטיפש יד ? טשינמוא ןוא

 — רדח ןיא ןעגנאגעג ךאנ ןיב׳כ ןעװ ׳ןא זײװדניק ןופ
 ׳ןאטנא השעמ א ךיז ןאק׳מ .זומ׳מ לײװ ׳טדײל׳מ :זיא רעפטנע ןײמ —
 ןגעלעג לאמא ןיוש טםיב .סאג עשנעג רעד ףיוא ןײלא ןקיטכענ וצ ארומ ןעמ טאה

 ? רבק ןיא טכאנ־רעטניװ א

 ? םאװ וצ טשינ טםײװ׳מ זא ׳ןבעל ןעמ ןאק יװ י טכיל§ רעזדנוא זיא םאװ —

 ן םי3וםוליפ ענײד ןגאז םאװ —
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 .בזפו רקש זיא ׳ןגאז ײז םאװ ץלא —
 ? םלוע לש ונובר א אד טראפ זיא רשפא —

 וחצור א רע זיא .אד זיא׳ר ביוא —
 ןײמ .טםנרע וצ ןינע םעד טםמענ וד .לגנײ השעמ ןיוש זיא םאד ,עפ —

 ...עקשטאק ןםע לאז רע טבעל שטנעמ א זא ,זיא עיפאםאליפ
 ןטםקיצנאװצ ןיא ןיוש ןיב׳כ .ןײגרעד טשינ קעװצ ׳אק וצ לאמנײק ל׳כיא —
 .ןכאמ טשינ רימ ךיא ליװ ןורםח ׳אק .וױזירפ םוצ ןײטש ןפראד דלאב לע׳כ .ראי

 ך טשינ ךיוא יאדװא וטםליװ רעםײק םעד ןעניד —

 .ןײנ —
 א ךיא ןיב ,ןא ךימ טםקוק וד יװ .טגאזעג טנײה טשרע םאד באה׳כ —
 •ןעקנאדעג עדמערפ ןיא ךימ לבירג׳כ .רעגניםעמ רעטײװצ א .טאפעלעט קיטש
 ץרעה .דנאלםיוא ץאק קעװא ראפ !געװםיוא ןײא אד זיא ,לרעדורב ,ריד ראפ

 .ראםעפארפ ׳אק ןראװעג טשינ לאמנײק אד טלאװ רעװאנאי
 .תואצוה ףיוא ׳שינ באה׳כ ז ןיהואװ —

 א ךיד טעװ לרענעצ א ראפ .ךיוא םאפ ׳אק ׳שינ טםפראד ו עטאלב —
 וטםיב לבור ראפ א ךאנ ראפ .ץענערג רעד רעביא ןצראװשרעבירא רעכילומ
 טםכיורב .שידײ רעטזײרגראפ א׳ם .שיםור ׳אק ׳שינ זיא שטײד .ץײװש רעד ןיא
 .רוטפ טםיב ןוא טעלמעג טםיב זא ,בתכ א ײז טזײװ .ערוטאמ ׳אק ׳שינ טראד

 1 ןםע וצ ןעמענ ךיא לעװ ואװ ןוא —
 .ןבײרשוצרעביא םעפע רעדא ,עיצקעל א ןגירק ךיוא טראד טםנאק —
 ־אק ,לפעל־ךאק עשלהק ,ןפארטנאליפ ,םרעניבאר ײלרעלא טימ טראד טלביװש׳ם
 .דנאפ רעזדנוא ןופ עקאט .ןפלעה ןענאק ריד ל׳כיא ראנ ,ןכאל טםגעמ .ןטעטימ
 עלא טםעגראפ ו םערעזא יד ,למיה רעד ,גרעב יד .קיטכיל ,םעראװ טראד זיא׳ם
 טאה הםדה .ןצעזאב טראד ךימ לעװ ןײלא ךיא זא ,ארבם א׳ם .םהרוחש־הרמ
 מיג ןוא פאק םעד ןלאגפא טשיג ליװ יז ביוא .הצע רעדנא ן׳אק ׳שיג ךיוא

 ...ועשראװ ןופ ןפיולטנא יז זומ ,הליבט
 .טרעכיורראפ ןוא ,ץיפש םעד ןםיבעגפא ,ראגיצ א ןעמוגעגםיורא טאה םארבא
 ןוא קידײל ןעװעג טציא זיא ,ןעגנאגעג ןענײז ײז ואװ ,םאג ענגאב רעד ףיוא
 טראפשראפ ןעװעג ןענײז ןבלעװעג יד ןופ ןריט עטכעפעג יד .רעטםניפ־בלאה
 םעקאליואװ ןיא ןוא קילשאב א ןיא רעטכעװ־טכאנ א .ןבאטש ענרעזײא ףיוא
 .רענײטש יד ףיוא ןקעטש ןטימ טפאלקעג ןוא קירוצ ןוא ןיהא טנאפשעג טאה
 עדראמ רענעגיובעגנא ןא טימ טגוה א ןוא ןטאש רעגגאל א ןכארקעגכאג זיא׳ם
 ןעלשעה־רזוע .ןזאלבעג טאה טניװ רעקיזײא ןא .קע ןטזאלעגפארא ןא טימ ןוא
 ־אװ .ןעמארבא ראפ טגאלקעג ךיז טאה רע םאװראפ ןאט גנאב ןביוהעגנא טאה
 םיא זיא םע .טכארטעג רע טאה — ו טרעדיולפעגנא אד באה׳כ ןטײקשיראנ ערעם
 טײצ עטכער יד ןעװעג טציא טלאװ ,רעװלאװער א טאה רע ןעװ זא ,ןלאפעגנײא

 .ליוק א ןםישוצנײרא ךיז
 רע יװ רעגײטש א ,טגערפעג םארבא טאה — ל טגאזעג םעפע טםאה —

 .הבשחמ ןײז טרעהרעד שוח ןקידתודום א טימ טלאװ

 .ןײנ ? אה —
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 ןלאז רימ טקישעגפארא זדגוא טאה׳מ .טלפײװצראפ ןרעװ טשינ ראט׳מ
 רעװעשראװ יד •עקנארק א גאלוצ א ראפ ךאנ זיא הסדה׳יד ...ןעלגנאר ךיז
 ייז ןטלאוו .לכש טאהעג ןטלאװ עכאד ןוא עינוינ ןעװ .םם ריא ראפ זיא טפול

 .ץייווש רעד ןיא טקישעגקעווא יז ןיילא
 י ףאלש קראטש זיא יז —

 זיא סאװ .טעפש״וצ זיא .טשינ טפאכראפ׳מ זא רעבא .קראטש טשינ
 י טנוזעג שטאכ טםיב וד ז ריד טימ

 .קנארק ךיוא ןיב׳כ רימ ךיז טכוד לאמלייט —
 י ךיד טשטעװק סאװ —

 ...דימ קידנעטש ןיב׳כ .ץראה׳ם .פאק רעד —

 .םרוקיפא אזא טםיב .ץראה טנוזעג א ךאנ ןעמ טאה רעטלע ןײד ןיא —
 ןתוחוכ ענעגײא יד ןיא ׳שינ טםביולג זא

 ...ףארטש יד זיא סאד —

 רעבא .טלפירקראפ זדנוא טאה תולג רעד .קלאפ ןםירעצ א ןענעז רימ —
 גנירג טסנאק וד ראנ .ןענעפגח טשינ ךיד ףראד׳כ .רעטנוזעג א זיא ןרעק רעד
 םיוא טסעז ;טלעװ רעד ןיא ץלא .ףאסאליפ א .ראםעפארפ א .ראטקאד א ןרעװ
 ןא ןהסדה ריד ןיא טעז .רעגײטש א .םאװ .ךעלדײמ טסלעפעג ראנ ׳פאלצ א

 !ראפ שילרעטםיוא

 — לאמא ןלעװ רימ זא .טשינ ביולג׳כ —
 ך טשינ יז טםליװ וד ? זיא םאװ —

 -ריא ראפ טשינ ןיב׳כ-רעבא ,אי —

 ,עטאפאק יד םיוא וט .רעדנאלב א ,רעכיוה א טםיב ? טשינ םאװראפ —
 .רעקיטש ךיז ןופ ןםייר ט׳ריא .ןםייב ןוא ןשוק ךיז ט׳ריא .טעצאפ א ןייז וטסעוו

 יעביל זיא םאד ראנ
 טנפעעג טאה שזורטס רעד .זיוה סמארבא וצ ןעמוקעגוצ טציא ןענײז עדײב
 טימ ןגארטעג ןוא ץלעפ םענעפאש א ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא רע .רעיוט םאד
 .לטניה ץראװש א ןפאלעגכאנ םיא זיא םע .רעפײפ םענרעצליה ןגנאל א ךיז
 ־טנארפ יד ףיוא .ןפנארב ןוא טנאװעגטעב טימ לרע םעד ןופ טקעמשעג טאה׳ס
 ־רעײפ יד .ךעלעבעװש ןבירעג טאה םארבא .רעטסניפ ןעװעג ןיוש זיא פערט
 ןסאלשעגפיוא טאה םארבא .ןײש עקידנרעטיצ ,עםאלב א ןפראװעג ןבאה ךעל
 טשינ רעיש זיא רוחב רעד .סיואראפ ןעלשעה־רזוע טזאלעגנײרא ןוא ריט יד
 .שינעגנילק א טרעהרעד ךיז טאה ראדיראק ןיא .לעװש רעד רעביא ןלאפעג
 ןלײא ןעמונעג טאה םארבא .ןאפעלעט רעד ןםירעג טעניבאק ןיא ךיז טאה סאד
 ןפראװעגמוא ,ןשיט ןיא ןסיוטשעגנא ךיז טאה רע .םירדח ערעטםניפ יד רעביא
 לרער םאד ןאטעג פאכ א טאה רע ןעװ .ינק רעד ןיא ץעז א ןעמוקאב ,ןלוטש

 .ןשלח םוצ יװ ,פאק רעד ןאטעג ײרדראפ א םיא ךיז טאה ,רעיוא םוצ
 םאד — .טעװעדלאװעג רע טאה — ז אה ,םאד זיא רעװ ו עטיב י.ןעשארפ —

 !אריפאש םארבא זיא

 םאד טגײלעגקעװא טאהעג ןיוש ןעמ טאה טארד טײז רענעי ףיוא ראנ
 .לבײרט
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 ןײרא לשעה־רזוע זיא ,רעמיצ־ףאלש ןיא ןטעב יד טעבעג טאה םארבא תעב
 ־םירפם א ןענופעג ךיז טאה שיט־בײרש ןופ סקניל ןוא סטכער .טעניבאק ןיא
 רעטיװאלס א ןענאטשעג זיא ךאפ ןטשרעטנוא ןיא .קנארש־רעכיב א ןוא לקנעש
 ׳ר ןופ הנהמ־ןתח א הלאג טימ טשײלעג םנקור יד העדעל ןיא ןדנובעג ׳ס״ש
 טלעטשעגםיוא ןעװעג ןענײז םעצילאפ עטשרעביוא יד ןיא .טאקשומ םלושמ
 .,ךורע ןחלוש רוציק א ,סמבמר ,קח א ,םישוריפ ב״ל טימ םישמוח ,ןתױנשמ
 ףיוא ןוא שורד ףיוא ,םירפס עךעדנא ךם א ןוא ,סרהוז ,םישרדמ ,םדא ײח א
 ,טכודעג טציא ךיז טאה ןעלשעה־רזוע .הלבק ףיוא וליפא ןוא תודיסח ףיוא ,לופלפ
 טאה. רע .טנאה ןיא רפס ןײק ןטלאהעג טשינ טאה רע יװ ןראי ןיוש זיא׳ס זא
 ןיב׳כ !עשראװ ןיא זיא׳ר טניז ןיליפת ןײק טגײלעג טשינ לאמ ןײא ןײק וליפא
 ... ? ןענרעל׳ם ןםעגראפ ןיוש ךיא באה רשפא ? טסײװ רעװ !רומג יוג א ןראװעג

 שיט־בײרש ןפיוא טגײלעגקעװא ,תוכרב ארמג א ןעמונעגםיורא טאה רע
 טלגנירעגמורא ןעװעג זיא טראװ עטשרע סאד .לװאט ןטכער םעד טנפעעג ןוא
 טאה. רע .ךעלעדײרד ןוא ןשינעלקיצ טימ לופ ,עלעטםעק טלמילבעג א טימ

 !ןוגינ ןטנאקאב־טלא םעד ןעמורבוצ ןעמונעג

 ־תאירק ןענעײל ןא ןעמ טביוה ןא־ןעװ ןופ ,ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ
 .המורת רעײז ןםע ןײרא ןײג םינהכ יד םאװ טײצ רעד ןופ יטנװא ןיא עמש
 :טגאז לאילמג ׳ר .טכאנ רעבלאה זיב :ןגאז םימכח יד .רזעילא ׳ר טגאז יוזא

 .ןרעטשנגראמ רעד ןײגפיוא טעװ׳ם זיב

 םארבא טאה — !ארמג לקיטש א ךאד טנרעל רע ,קוק א ראנ םטוט —
 !ןײרא דלאװ ןיא רעב םעד טיצ׳ס — .ןאטעג ףור א

 .רפם ׳אק ןיא טקוקעגנײרא טשינ גנאל ןיוש באה׳כ —

 ןיב׳כ ןעװ .ןענרעל טנאקעג לאמא ךיא באה ,ןא ךימ טםקוק וד יװ —
 רעד .״ןהכ ופקת״ ףיוא לטשפ א טגאזעג ךיא באה ,ןאמח טימ ןראװעג ןתח א

 !ןלאװקעגנא טאה רעטלא

 ן ןעד ןאק רע —
 ןיז יד ןשיװצ ןדמל רעד .דגנתמ רעבלאה א .תױנשמ ראנ טנרעל רע —
 האל יד .ןאמ םהאל ,לאירבג־השמ ׳ר רעגאװש ןײמ זיא לודג א .עלעיניפ זיא
 םײהא טמוק רע זא .תורצ עטנערבעג ריא ןופ טאה רע .קאזאק א לבײװ א זיא
 ,רעטכאט עטםטלע יד .ןײרא טשינ ״דליחמב ,םיא יז טזאל ,לביטש ןופ טעפש

 .ןעמאמ רעד ןיא טארעג ,עשאמ

 .החפשמ עסיורג א׳ס —
 ? סיורא טמוק סאװ .הבית סחנ ןיא יװ ,םינימ עלא ןופ אד זיא׳ס .דלאװ א —
 ץעגרע ןיא זדנוא טזאל׳מ .טפול רעד ןופ טבעל׳מ .דמאז ןפיוא ןעיוב ןדײ רימ

 .קוםפ םוצ וצ טשינ

 ז עניטסעלאפ ןיא עקאט טביולג ריא —
 ? טשינ טםביולג וד ,עשז־םאװ —
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 ןעמ ןאק ןטױנ ? ןלעװ טשינ טעװ קרעט רעד זא ,ןאט רימ ןלעװ סאװ —
 !טשינ םיא

 .עטבישעג רעד ןופ קיגאל יד יװ ךאז אזא אד זיא׳ס •ןלעװ ןזומ טע׳ר —
 רעדא ןיהא ,קע ןא ןעמענ זומ׳ם .ןרעגלאװ טשינ ךיז קלאפ א ןאק קיבײא

 ?ןפאלש טסײג רעדײא ײט זאלג א רשפא טסליװ — !רעהא
 .קנאד א ,ןײנ —

 ? זעק טימ רעטופ טימ טיורב לקיטש א רשפא —
 .ןםעגעג באה׳כ ,תמאב ,ןײנ —

 רעװ ןײטשראפ טשינ ןאק׳כ .יױוצ־בלאה ןיוש זיא׳ס .ןפאלש םוק אט —
 !טעפש יוזא ןעגנולקעג טאה׳ם

 טאה לשעה־רזוע .ןאטסיוא ןעמונעג ךיז םארבא טאה בוטש־ףאלש ןיא
 ןעמענוצפארא ןעמארבא ראפ טמעשעג ךיז טאה רע .ךעלדנעב־ךיש יד ןדנובעג
 רעד ןיא ךיז רע טאה ,פמאל םעד ןשאלראפ טאה רענעי ןעװ טשרע .םישובלמ יד
 ןענאטשעג ןענײז ןטעב יד .טעב םאמח ןיא טגײלעגנײרא ךיז ןוא ןאטעגסיוא ךיג
 ,ןפראװעג ךיז ,טצפיזעג טאה םארבא .רעגײטש ןשידאמ־טלא ןפיוא ,׳ד א יװ

 .םרעדעפ־גנירפש יד טימ ןעגנולקעג טאה םיא רעטנוא ץארטאמ רעד זא
 !טכאנײב טעפש ןעניג וצ ןלאפוצנײרא ןאביקע םעד ןופ לאפנײא ןא —

 ?דלאי םעד ןעזעג םיא טסאה — .טגאזעג רע טאה —
 .ןײנ —

 םײב טסעק ןסעגעג טאה׳ר ןעװ ,ענװערדאלאיב ןופ ךאנ םיא ןאק ךיא —
 ןא ןוא גילפ א ףיונוצ־טראפ׳מ .םורק זיא ,ןעוט ןדײ רימ םאװ ,ץלא .ןיבר
 ,תולג רעד ,יוא .תוחומ עדליװ ,םעקארקאפ ,ןעלפירק םיורא ןעמוק׳ם .טנאפלע

 !טעליוקעגפא זדנוא ט׳רע זתולג רעד
 .רעםעב ןײז ןלאז םײוג יד ,טשינ עז׳כ —

 רימ !ןורסח ןײא ןבאה רימ ןוא .טנוזעג זיא רע :הלעמ ןײא טאה ױשע —
 !טכאנ עטוג א .קנארק ןענײז

 .ןכראנש ןעמונעג טאה םארבא יװ טונימ ףניפ ןײק טרעיודעג טשינ טאה׳ם
 קירוצ ײז ,סנשיק יד טקורעגפארא ,רעגעלעג ןפיוא טײרדעג ךיז טאה לשעה־רזוע
 ראנ ,טקעדעגפא ךיז ,קעדרעביא רעד טימ טקעדעגרעביא ךיז ,ןביוהעגפױא
 בוטש רעטײװצ רעד ןיא רעגײז רעד .ןרעװ ןפאלשטנא טנאקעג טשינ טאה רע
 .ןעלמירדנײא ןעמונעג ןיוש טאה רע .רעביפ ןיא יװ ,ךיג־הנושמ טפאלקעג טאה
 םופ א םיא טאה לאמא טימ .ןעמולח םעפע ןביוהעגנא וליפא םיא ךיז טאה׳ס
 .טקעװעגרעביא ךיז טאה רע ןוא לפאצ א ןבעגעג טאה טנאה א ,רעטיצ א ןאטעג
 ןוא ײרד א ןאטעג ךיז טאה בוטש יד .ךיג־ךיג ןפאלק ןעמונעג טאה ץראה םאד
 טימ ריט עקידנםיורד יד טנפעעג טאה ץעמע .פאלק א טימ טלעטשעגפא ךיז
 ךיז טאה םארבא .עפעטס ,רעטכאט סמארבא ןעװעג אמתסמ זיא׳ס ,לסילש א
 .ןרעיוא יד טציפשעגנא טאה לשעה־רזוע .שזורטם םײב ריא ףיוא טגערפעג רעירפ
 טרעטיצעג שזא טאה ליד רעד ,טירט עקראטש טימ טנאפשעגמורא טאה יז
 ןײלא ךיז וצ טלמרומעג םעפע ןוא טצינעגעג טאה יז .ןעלפאנק עריא רעטנוא
 ןטיױוצ ןיא יװ ןעזעג לשעה־רזוע טאה ריט ןיא טלאפש א ךרוד .שיליופ ףיוא
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 לאמא טימ .רעטסגי§ ןראװעג רעדיװ זיא ךאנרעד .קיטכיל ןראװעג זיא רעמיצ
 טסייװעג ךיז טאה טלאטשעג ריא ♦רעמיצ־ףאלש ןו5 ריט יד טנפעעג ךיז טאה
 זיא יז .דײלק סאד ןאטעגסיוא טאהעג ,םינפא ׳ןיוש טאה יז .רעטסניפ רעד ןיא

 :טפור יז יװ טרעהעג טאה רע .לטפאק א ןיא ןוא עקלאה א ןיא ןעװעג

 ך טספאלש וד ,אפאפ —
 ? אה ,טראד זיא רעװ —

 !קידלושטנא ? טקעװעגפיוא ךיד באה׳כ ,אפאפ —
 ? זיא טעפש יװ ? וטסליװ סאװ —

 !טלעג ןא ןבילבעג ןיב׳כ ? ןייז טעװ סאװ .טעפש יוזא טשינ ךאנ זיא׳ס —
 ? ןגראמ זיב ןטראװ טנאקעג טשינ ןיוש טסאה —

 .ירפ ןײגקעװא ףראד׳כ —
 !ןשארג ׳אק ׳שינ באה׳כ ? ירפ יוזא ןפיול וצ וטסאה סאװ —

 ...ךיש ענעסירעצ באה׳כ .ןירעדײנש רעד קידלוש ןיב׳כ —
 ? טראד רע טסײה יװ ,רוחב רעד אד טפאלש׳ס .ןײלא טשינ ןיב׳כ ,אש —

 .ןעניג ײב טניואװ סאװ
 .לבור ןעצ ןבאה זומ׳כ ? סאװ זיא ,ונ ? אה —

 .סעקיפאק ןעצ ׳אק ׳שינ באה׳כ —
 .ןדײז םוצ קעװא לאז׳כ טסליװ וד ןדײס ~

 עטאט ןייד .דנאלסיוא ן׳אק קעװא ראפ ךיא .סנייא ץלא ןיוש רימ זיא׳ס —
 !ןטכיזניה עלא ןיא .טארקנאב זיא

 ?וטסדער סאװ ?וטסראפ ואװ —
 טקערטשעג ןבעל סאד באה׳כ ? דישרעטנוא רעד זיא םאװ .קעװא ראפ׳כ —
 באה׳כ .רעצעזנא ןא ,רעלדניווש א ,בנג א ןראוועג קנע בילוצ ןיב׳כ .ךייא ראפ
 ןא ןיוש ןיב׳כ .הופ ׳אק ׳שינ רעמ באה׳כ .גונעג .דמש יד ןבעגעגכאנ ךייא

 !דײ רעטלא
 .רוכיש ןײז טזומ ,אפאפ —

 ?םורא םיא טימ ךיד טספעלש וד םאװ ,טנעדוטס רעד סאד זיא רעװ —

 ?טנעדוטס א זיא׳ם זא ,וטםײװ ןענאװ ןופ —

 ,ןעזעג םיא באה׳כ —
 ־עמ טקידנע רע .ןאמרעגנױ רעראברעדנואװ א זיא רע ,ץלא טסעז וד —

 .ןשלח ןאק׳מ זא ,ןכאז עניוזא טגאז רע .פיט רעלעניגירא ןא רעײז .ןיציד

 ־טנא ,סעפע וצ טמוק׳ס זא ראנ ,ןײש עלא ןדער ײז ? רע טגאז סאװ —
 !ןזאה יד יװ ײז ןפיול

 רעדיװ ךיז טאה עגר רעד ןיא ראנ ,ןרעפטנע ןביוהעגנא ןיוש טאה עפעטם
 רעגעלעג ןופ פארא ףראװ א ןאטעג ךיז טאה םארבא ,ןאפעלעט רעד ןעגנולקעצ
 ןםיוטשעגנא ךיז טאה רע .סיפ עםעװראב ערעװש ענײז טימ ןפיול ןעמונעג ןוא
 לבײרט ןיא טײרש םארבא יװ טרעהעג טאה לשעה־רזוע .רעטכאט רעד ןא
 ךאנ .ןעמענראפ טנאקעג טשינ ןענאד ןופ רע טאה טגאז רע םאװ^אנ ,ןײרא
 א ןוא טצפיזעג ,טעפאםעג טאה רע .טרעקעגמוא ךיז רע טאה טונימ ןצפופ א

 :ןאטעג גערפ
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 ז טם&אלש וד ׳רוחב —
 .ןײנ ? אה —

 טאה ׳ןאצאפאל רעד ׳עינױנ .ןקיטכענ ןעמוקעגמײהא ׳שינ זיא הםדה —
 ...ועגעגאמש אזא ...שטעפ טגנאלרעד ריא

 .ןעפארכ ןעמונעג ײנםנופ דלאב טאה רע ןוא

4 

 רע זיא טעב ןדמערפ םעד ןיא .ןפאלשעג טשינ לשעה־רזוע זיא טכאנ ענעי
 א ראנ ,ןײלא רע ןעװעג טשינ טלאװ רע יװ ,דמערפ־הנושמ ןעמוקעגראפ ךיז
 ־דײא ,ןהםדה ,ןעמארבא טימ שינעגעגאב יד ,עשראװ ןײק העיםנ יד .ךיז ןו§ לוגלג
 לטעמורפ־עזיור ,טאקשומ םלושמ ׳ר ,עינױנ ,עכאד ,רעװאנאי ץרעה ,ןעניג ,ןעל
 זיא רע .םולח רעטרעטנאלפראפ רעגנאל ןײא יװ טכודעגסיוא םיא טאה ץלא —
 םיא ךיז טאה׳ם ראנ ,םישדח ײװצ עצנאג ןײק ןעװעג טשינ ,עשראװ ןיא ,אד ךאנ
 םעד ןסעגראפ טאהעג טאה רע .ןראי אד ןיוש ךיז טרעגלאװ רע זא ,ןזיװעגםיוא
 זרדא ןיוש זיא זטבש ךאנ זיא זץעגרע ןעמ טלאה ואװ .געט יד ןופ ןובשח
 טײג עמאמ יד וםײהא טשינ בײרש׳כ ,דלאװעג ייװ .ראי־רוביע ןא ןײז זומ׳ס

 וןרעלקרעביא ןו§ םיוא טראד
 ףראד רע םאװ ,טרעגאב רע םאװ ןובשח א ןבעגפא טװאורפעג ךיז טאה רע
 יד ןו§ ףיול םעד ןלעטשפא טנאקעג טשינ טאה רע ראנ ,ןדיימםיוא םאװ ,ןאט
 רע ײם ,ןהםדה טימ ןענעגעגאב וצ ךיז טראגעג ײם טאה רע .ןשינעטכארט
 ןיא ןעװעג טלא ןיוש זיא רע .שינעפערטפיונוצ םעד ראפ ןקארשעג ךיז טאה
 שלעגנײ־רדח ,ןזאלעגפא ,קידװעמעש ןבילבעג זיא רע ראנ ,ראי ןטםקיצנאװצ
 ק&ס ןיא יװ ,ינק יד ,ןפיר יד ,ןרעטש םעד טפאטעגנא טאה רע .קידתונדחפ
 רע טאה — זץעגרע ךימ ךיא רעגלאװ ואװ .רענעגײא רעד זיא ףוג רעד יצ
 ןוא ן ןעמארבא םעד טימ םורא םעפע ךימ ךיא פעלש םאװ — .טגער&עג ךיז
 זיא לדײמ םאד .ןגעק ןענײז ןרעטלע יד ז ןהםדה טימ ךיא באה םיקםע ערעםאװ

 ...!טיוט םעד ןײז םרוג ךאנ 'ריא ל׳כיא .עקנארק א
 ךיז טאה יז .הםדה טמולחעג םיא ךיז טאה םע .ןראװעג טלמירדנא זיא רע
 עטזאלעצ יד .םידעפ ןו3 ץענ א ןיא טליהעגנײא ,עטעקאנ א םיא וצ ןזיװאב
 עביוה ראפ א ףיוא ןפאלעג ץעגרע זיא יז .ןדנעל יד וצ טכײרגעג ןבאה ראה
 שינעעז םעד ןו6 טקעװעגרעביא ךיז טאה רע .טגאיעגכאנ יז טאה רע ןוא םי6
 םיא וצ טקעלפטנא ךיז טאה׳ס זא ,גנונא רעלעקנוט רעד טימ ,רענעקארשרעד א
 טםול טימ ײם ,דחפ טימ ײם ןעװעג לו6 זיא רע .ראװ עטרעטנאלפראפ קיטש א
 ןראװעג טלדנאװראפ חופ ןקיאאד־טשינ א ךרוד ןטלאװ עדײב יד יװ ,בײל וצ
 ,טמולחעג םיא ךיז טאה׳ם ןוא ןעלמירדנײא ןעמונעג רעדיװ טאה רע ...םנירז ןיא
 רעבירג טימ לו§ ,ךיױו זיא דרע יד .םלוע־תיב א ףיוא תוכשח ןיא טײג רע זא
 ליװ רע .שײלפ ליו6 ,ןטעלעקם ,עטיוט ןיא ןא ךיז טסיוטש רע .רעכעל ןוא
 ןיא טכירקראפ רע .רעפיט ץלא טקניז רע ראנ ,פמוז םעד ןו8 ןםײרםיורא ךיז
 .ןעלקניװ עפמעט ןיא ןקעטש טבײלב ,פערט עמורק רעביא טרעטעלק ,ןלײה
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 דיז טאה רע .ן^ורעג רע טאה — ך קיטכיל ןרעװ לאמא טעװ ,םלוע לש ונובר
 יד ןשיװצ טנײשעגנײרא ןיוש טאה ןוז יד .ןעמארבא ןעזרעד ןוא ןסירעג5יוא
 ןוא טאלאכ ןקיבראפ א ןיא טעב ןײז ןבענ ןענאטשעג זיא םארבא .ןענידראג
 עג ׳טםורב עטיירב א טקוקעגםיורא טאה׳ס .ןשטאל־קעטש ענעטערטעצ ןיא

 ־ןגירשעג טאה רע .ראה טימ ןסקאװאב טכיד
 ...!טרעטיצ רעםאוו ןיא שיפ א ו ןידה־םוי א׳ס !רוחב /שינ ףאלש_

 יזיא טעפש יװ~
 הםדה .ןעגנולקעג רעדיװ ןיוש טאה עכאד ? הנימ־אקפנ יד זיא םאװ —
 ־יואװ ײז .ןעינאלק רעד ,עטרבח ריא ײב יאדװא טקיטכענ יז .ןראװעג םלענ זיא

 ...!דיומ אזא !אװ־אװא .טשינ ײז ןבאה ןאפעלעט ׳אק .עגארפ ןיא ןענ
 ראנ ,ןשאװפא ךיז ,ןביוהפיוא ךיז ףראד רע זא ,טםואװעג טאה לשעה־רזוע
 טשינ ,ךיש־קעטש ןײק טשינ טאהעג טשינ טאה רע .ןעמונעגפא יװ ןעװעג זיא רע
 טאה רע .ןשאװ ךיז ךיק ןיא ןייגוצניירא טמעשעג ךיז טאה רע .קאר־ןגראמ ןייק
 םאד ךיז טאה רע ראנ ,אד ךאנ זיא רעטכאט יד יצ ןעמארבא ןגערפ טלאװעג
 יד ןאטעגנא שינעלײא ןיא רע טאה ,םיורא זיא םארבא ןעװ .טמעשעג ךיוא
 ךיז ןוא עדאמאק רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא רע .ךיש יד ,ןזיוה יד ,ןטעפראקש
 טאה רע .לדרעב א ןםקאװעגנא טאהעג םיא זיא טכאנרעביא .לגיפש ןיא ןעזרעד
 זיא רע ראנ ׳ןעוועג טשינ זיא םאד שילרעטסיוא יוו ׳םינפ ןיא טקוקעגנייא ךיז
 טשינראג ןיוש זיא תואפ יד ןופ .רעכעלנעמ ןוא רעקיד עשראוו ןיא ןראװעג
 יוזא טשינראג ןיב׳כ .ראה עדנאלב פאק א.טאהעג טאה רע .ןבילבעג טאהעג
 ־טיור יד ,יולב־לעה ןעװעג ןענײז ןגיוא יד .ןאטעג טכארט א רע טאה — י םואימ
 .טײקפײר א ןבעגעגוצ םיא ןבאה ןיק םעד ןוא ןקאב יד ףיוא ךעלערעה עכעל
 ׳ראנ עז .קיטסאנמיג ןכאמ יװ ןעמונעג ןוא םמערא יד ןביוהעגפיוא טאה רע
 עשירפ ןבעגעגוצ טאהעג םיא טאה ףאלש רעצרוק רעד ...!ןלוקםומ באה׳כ

 .תוחוכ
 — !פא ךיד שאװ ןוא ךיק ןיא ןײרא ײג יךיד וד טםעפאג םאװ ,ונ ~
 ׳שינ ךיד טע׳מ ~ .ריט רענעפא־בלאה רעד ךרוד ןליופאב םארבא טאה

 ...!ןײז־םיאנוש־ענײמ
 ןפארטעג טראד טאה רע .ךיק ןיא ןײגניירא טזאלעג ךיז טאה לשעה־רזוע
 ־ײװ א ןיא ,דײלק־רעטנוא טעטארקעג ,ץרוק א ןיא ןענאטשעג זיא יז .ןעפעטם
 ־קעטש עטיור ןיא טקעטשעגנא םיפ עםעװראב יד ׳לברא עצרוק טימ עזולב רעם
 ־רעטנוא עשרעבײװ םעפע ךאנ ןוא ןקאז לםיש א ןיא ןשאװעג טאה יז .ךיש

 ןופ ןביוהעגפיוא ךיז ןבאה ןזאלב־ןפײז זא ,ןבירעג קיטםאה יוזא טאה יז .שעװ
 ־פא םיא ,טפאשטינעג טימ רוחב םעד ףיוא ןאטעג קוק א טאה יז .שעװעג םעד

 :ןפורעגנא ךיז ןוא ףיורא־ןטנוא ןופ ןוא ,פארא־ןביוא ןופ ןטםאמעג

 !םאד טנעז ריא ,יוזא ~
 — לאמ ליפ רימ טקידלושטנא —

 ךײא באה׳כ .עפעטם זיא ןעמאנ ץימ .ןקוק ׳שינ ל׳כיא .פא ךײא טשאװ —
 .ףײז טגיל אד .שרעדנא ןעזעגסיוא ריא טאה טראד ראנ ׳ןדײז םײב ןעזעג

 .םענעגנא רעײז .קנאד םענײש א —
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 .ןריפ ׳שינ םיא ןופ ךיז טזאל .טכאנ ןוא גאט ךײא ןגעװ טדער אפאפ —
 וטרעקראפ טוט ׳טגאז רע סאװ

 עפעטם .ןארק םענעשעמ םײב ןשאװעגפא ךיג רעד ןיא ךיז טאה לשעה־רזוע
 טשיוועגפא ךיז טאה רע .ךוטנאה א םיא ראפ טיירגעגוצ טאהעג ןיוש טאה

 .טלעטשעגפא םיא םארבא טאה ראדיראק ןיא .טרעקעגמוא ךיז ןוא

 ןראפוצ לפ־םדוק ןרימ .ןהסדה ןײד ןכוז ןזאל ךיז ןוא ןעײקפא ךיג ןרימ —
 ...!אװ־אװ־א .רעירפ ןײז טראד טעװ עכאד שטאכ .ןעינאלק רעד וצ ,עגארפ ׳אק

 ־עג־טשינ ןפיוא .בוטש־סע רעד ןיא ןעלשעה־רזוע טריפעגנײרא טאה רע
 ־עגרעביא טאה אמח םאװ ׳לטיורב עבלאה םאד ןגעלעג ןיוש זיא שיט ןטקעד

 ־עה א ןופ פאק א ןוא זעק רעטראדראפ לקיטש א ׳קעווא זיא יז רעדײא טזאל
 :ײרשעג א ןאטעג טאה םארבא .גניר

 ...!ייט ןײרא ביג ׳עפעטם —
 .ןגירשעגקירוצ יז טאה — !טונימ א —

 גאז א טאה םארבא .ײט רעזעלג ײווצ טימ ןעמוקעגנײרא דלאב זיא יז
 :ןאטעג

 י טנײה טםאפ ׳דיומ ׳וד ןוא ׳ונ —
 .רימ ראפ ןגראז ׳שינ ישעטאט רעד לאז —

 ׳אק ׳שינ באה ׳ןבאה הנותח םעשישטרעמ טםעװ זא ? אה ׳רעטכעט —
 ןימ אזא זיאיםאד — .ןעלשעה־רזוע ןאטעג ןראװ א םארבא טאה — !רעטכעט

 !ןעמרישאב לאז טאג ןײא זא ׳שינעקישנא

 ־עקאבעגטלא סאד ןעגנולשעגנײא טעמכ טאה םארבא .ךיג ןםעגעג טאה׳מ
 ־םיוא טאה רע .ןײצ עקראטש יד טימ ךיוה טײקעג טאה רע .לטײרב עבלאה ענ
 עפעטס .סעקשירק טימ לופ ןראװעג זיא דראב יד .ײט רעזעלג ריפ ןעקנורטעג
 ׳לוטיב־טימ־בלאה ןעלשעה־רזוע ףיוא טקוקעג טאה יז .םיורא ןוא ןײרא זיא
 טראװ ןוא ןגאז םעפע םיא ליװ יז זא ׳טכודעג ךיז טאה םע .ריגײנ־טימ־בלאה
 ךיזייז טאה ףום םוצ .ןרעה טשינ לאז רעטאפ רעד טײהנגעלעג א ףיוא ראנ
 שיליופ אילוק קראטש ךיוה א טימ ןעגנוזעג טראד טאה יז .ךיק ןיא טלטײקראפ
 ־אפעלעט ןעמונעג ןוא לטעניבאק ןיא קעװא םארבא זיא ןםע ןכאנ דלאב .דיל
 ןוא ׳ןאדיא ׳עכאד ןירעגעװש ןײז ׳רעװאנאי ץרעה ׳ןעניג ןעגנולקעגנא טאה רע .ןרינ
 רעד ןטימ ןיא טאה אביקע זא ׳טסואװרעד ךיז טאה רע .טאקאװדא ןא םנײז
 ךאנ טםײװ׳מ .ראטקאד א ןעגנערב טזומעג טאה׳מ ןוא קאטא ןא ןעמוקאב טכאנ
 םעד .לאפנא רעשיטפעליפע ןא רעדא ׳ןגאמ ןופ — ןעװעג זיא׳ם סאװ טשינ
 זא ׳טלײצרעד ןעמארבא טאה רעװאנאי ץרעה .ןגײלפא טזומעג ןעמ טאה טג
 סײװ׳כ .קצאװטא ןײק רעטומ ריא וצ ןראפעגקעװא ירפ ץנאג טגײה זיא עדליה
 םעפע זיא׳ם — .ןײרא לבײרט ןיא טדערעג רע טאה — !טוט׳מ סאװ ׳שינ רוםא
 רעד ןיא ןעװעג טשינ זיא עכאד !רימ ךיז טביוה חומ רעד זא ׳שינעלמוטעצ אזא
 ־עלאב יד זא ׳ןבעגעגרעביא טאה יז .טםניד יד ׳הרפש טאה טרעפטנעעג .םײה
 טאה ןאפעלעט רעד .ןעינאלק וצ ׳עגארפ ןײק ןראפעגקעװא ןיוש זיא עטםאב
 רענעי ןופ ןעמ טאה ׳ןעגנאגעגוצ זיא ׳הרפש ׳יז ןעװ ראנ ׳ןעגנולקעג רעירפ
 — .טהנעטעג הרפש טאה — :תעגושמ אזא .לבײרט םאד טגײלעגקעװא טײז
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 ־9ארא טאהעג זיא אדיא .גגודגיצנא־ןעגנול א ןגירק ןוא ןליקוצ דאנ ךיז ט׳יז
 ־מײהא ןטכענ זיא ינאפ יד זא ,טגאזעג טאה עשאז ראג ׳ןפיוקגײא ןעגגאגעג
 ,ןיוש טסײװ ײז .זעװרענ רעײז זיא םאדאמ יד .רעגײזא ןעצ םורא ׳יר6 ןעמוקעג
 רעדא ׳ןעמוק לאז רע ׳קידלודעגמוא טראװ ןוא קעװא םיא ןופ זיא בײװ םאד זא

 ...ןרינאפעלעט
 ׳דאנ ךימ טכוז׳מ .רעטרעטײהעגפיוא ןא טעניבאק ןופ םיורא זיא םארבא
 שיט ףיוא !לטעטש ןיא ךיז טוט׳ם — .טרלעקעג רע טאה — ךאנ ךימ ףראד׳מ
 ־אק ׳סערוטנאװא יװ טאהעג ביל יוזא טשינ ךאז ןײק טאה רע !קגעב ףיוא ןוא
 האנה טאהעג ואװ־ץעגרע וליפא טאה רע .גנורעדורעצ טימ לו§ געט ׳ןשיגעכ

 רעד .סעצארפ א םיא טארד׳ם םאװ ןוא ןשארג ןײק ךיז ײב טשינ טאה רע םאװ
 ןעמ ןאק לםקעװ א ןשלעפ ראפ זא ׳טגאזעג ראנ טשרע םיא טאה טאקאװדא
 דימ טעװ רעטלא רעד ׳השק־שינ .״עטאר עקםטנאטסערא״ ראי ײרד זיב ןגירק
 ןעמונעג טשינ באה׳כ — .טכארטעג רע טאה — ןצעזנײא טשיג לאנימירק ןיא
 רעד ןיא ןדײ ןטײלאב .רעטכעט ענײמ ןופ ןדײז םײב ראנ ׳ןדמערפ ןײק ײב
 רע ...טלעג רעײז ןופ ןבאה האנה ןאק׳מ ןוא דרע׳רד ןיא ןיוש ןגיל רעטלע

 ־ןעלשעה־רזוע וצ ןאטעג גאז א טאה
 !ןײג רימאל ׳רוחב ׳םוק —

 ? ןײג רימ ןלעװ ואװ —
 ־וצ ןטכענ רימ טאה ץעמע .לבור קיצפופ ןגראב ךיא לעװ לכ־םדוק —
 ןא גראב ףיוא ןפיוק רחוס ןשימײה א ײב ריד ךיא ליװ ׳םנטײװצ .טגאזעג
 רימ טביוה עטאפאק ןײד .ךיוא שױלעפאק א ןגירק סגעװנײא ראפ ן׳רימ .גוצנא
 ־תב ענעריולראפ יד ׳ןהסדה ןעניפעג רימ ןלעװ ׳םנטירד .ןלעפעג וצ ןא טשינ
 ץנאג זא ׳עשאק אזא ןכאקראפ ל׳כיא !ןאלפ ןדליװ א ןןאלפ א באה׳כ .הכלמ

 !ןײרא ןטםיופ יד ןיא ןכאל טעװ עשראװ
 ןעװעג זיא גאט רעד .סאג ןיא פארא םיא טימ ןעמאזוצ םארבא זיא דלאב
 טפאלקעגםיוא ןעמ טאה ףיוה ןיא רעטסנעפ ענעפא ןיא .רעקינוז א ןוא רעדניל א
 ־עג ןוא ןביוש ןשאװעג ןבאה ןדײמ־טםניד .ןטישנײא עטיור ןיא טנאװעג־טעב
 ־עג םנטײצאב ןיוש טאה ןלירב עצראװש ןיא רעלטעב א .רעםאװ טעפאילכ׳

 • .המחלמ רעשינאפאי רעד ןגעװ דיל א ןעגנוזעג ןוא לבמיצ א ףיוא טלפמירג
 טגערפעג טאה םארבא .ןליוק ןוא למעז ׳ךלימ טימ טקעמשעג טאה םאג ןיא

 .טלעג ךיז ײב טאה רע יצ ןעלשעה־רזוע
 .לבור ײרד —

 !סרעגנילק יד רעהא —
 ־עג טאה רע .ןםעזעגנײא ןענײז עדײב ןוא עקשארד א ןפורעגוצ טאה רע
 טאה רע .טניואװעג טאה אדיא ואװ ׳סאג עװאלאטם רעד ףיוא ןריפ ךיז ןםײה
 טראד .ענלאראטקעלע רעד ףיוא ןלעטשפא ךיז לאז רע ןאמרופ םעד טגאזעגנא
 .םישובלמ עקיטראפ ןופ טפעשעג א טאהעג ףתוש רענעזעװעג א סמארבא טאה
 ־אטיוא ׳סעקשארד ןעמאזוצ טפוטשעג ךיז ןבאה קורב םענרעצליה םעד ףיוא
 א טנאפשעג טאה םיואראפ .היװל עשיליוטאק א ןוא ןדעפאסילעװ ׳ןליבאמ
 ־ףירט א ןופ טצכעקעלבעג ןוא ןציפש טימ לדמעהרעביוא ןא ןיא חלג רעקיד
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 ׳סעטאפאק עטמיוזאב־רעבליז ןיא םייוג ריפ ןעגנאגעגכאנ ןענײז םע •לוספ
 םאד .טנעה יד ןיא ןרעטמאל טימ ןוא ,ןשאט־ןמה יװ ׳ןצימ עקיציפש טימ
 טאה קאלג א .טםײג ןקילײה ןו§ לאטיפש םעד ןגעקא ןענופעג ךיז טאה טפעשעג
 .טמלצעג ךיז ןוא ןעלטיה יד ןעמונעגפארא ןבאה רעײגײבראפ יד .ןעגנולקעג

 ־דרעפ ןיא ךעלדנרעק טקיפעג ,ןרוגיפ יד רעביא ןגיולפעג ןענייז ןביוט תונהמ
 ,תרבועמ יװ ,ךיוב םענעביוהראפ א טימ ,לשטנעמ קיד ןיילק א ׳רחום רעד .טםימ
 ןעמארבא טימ טשוקעג ךיז טאה ,פאק ץיפש ןפיוא עלעפאק ןדייז א ןיא ןוא
 ־רזוע .רעיוא ןיא דוס א טמיורעגנײא םיא טאה םארבא ןוא ןקאב עדייב ןיא
 עטאפאק יד .גוצנא םענעטאנארג םעײנ־קנופ א ןיא טראד ןופ םיורא זיא לשעה
 ־ןדאלי ןיא ןטלאהאב ןוא ריפאפ־קאפ ןיא טלקיװעגנײא רעמיטנגײא רעד טאה
 טלדנאהעגנײא ןוא לבור ראפ א טגראבעגוצ םענעי ײב ךאנ טאה םארבא .שיט

 .שױלעפאק א ןעלשעה־רזוע ראפ

 ערוזער א ראפ ןלעטשפא ךיז רעבײרטנא םעד ןםײהעג רע טאה ךאנרעד
 ךוטראפ םייװ א ןיא ןוא ענירפושט רעטבראקעג א טימ לעזעג־ריזירפ א ןוא
 טאה רע .ראה יד ןריושעגמורא ןוא טריזארפא ,טפײזעגנייא ןעלשעה־רזוע טאה
 ,רעשדלעפ א ,ןײלא םאבעלאב רעד .רעםאװ שינלעק טימ טצירפשאב ולי5א םיא
 ףיוא טאה לשעה־רזוע ןעוו .לרעש א טימ דראב יד טמיוזעגמורא ןעמארבא טאה
 ןײלא ךיז רע טאה ,ןעלגיפש ענעפילשעג הרוש רעד ןיא ןאטעג קוק א ךיז
 .ךורפש א ןו§ יװ ןראװעג טרעדנעראפ טאהעג זיא ןעזסיוא ןײז .טנעקרעד טשינ
 טעז רע ו םארבא טשינ ןעמאנ ןיימ זיא !יקצאטאפ ףארג ,דלאוועג

 !ץעגייש א יוו םיוא ראג

 םעד ןוא םישובלמ עגנאל יד טימ ןעמאזוצ .טכערעג ןעװעג זיא םארבא
 .םיקולא םלצ רעד ,הרוצ עשידיי יד רוחב םעד ןו5 ןראוועג ןאטעגפא זיא לדרעב

5 

 טאה סע ואװ ,עגארפ ןיא זיוה םעד ײב טלעטשעגפא ךיז טאה עקשארד יד
 ־פיורא טאה רע .ןציז ןבילבעג זיא םארבא .עטרבח םהםדה ,עינאלק טניואוועג
 ןיילק א ןעװעג זיא סע .עםקיש יד ן&ורפארא לאז רע ןעלשעה־רזוע טקישעג
 םעינאלק .רעמיר א ןוא ײרעדימש א ,לאטש־וק א ןענופעג אד ךיז טאה סע .לפײה
 ־עג טאה ,לימ־טיורב א ןיא רעעזפיוא ןא ,יקסװאלװאפ קעשיצנארפ ,רעטאפ
 עלא אד ןענײז ןריט יד ,גנאגנײרא ןטצעל ןיא קאטש ןטײװצ ןפיוא טניואװ
 ןטאשאב ןוא ןשאװעג ןעװעג ןענײז פערט יד .ךעלמימלצ טימ טנכײצאב ןעװעג
 לשעה־רזוע .ןוױרג־ריזה ןוא לאבראק טימ טקעמשעג אד טאה׳ם .דמאז ןלעג טימ
 עםקיש עכעלקיד עסיורג א טנפעעג טאה סע .ריט רעד ןיא טפאלקעגנא טאה
 א ,ןקאבניק עקידנצראטשםיורא ,םינפ טשטאלפעגוצ לםיב א ׳טײרב א, טימ
 עדײב ןופ ןטכאלפראפ ןעװעג ןענײז ראה עםײװ־ןסקאל5 יד .לזענ ןםירראפ
 א ףיוא .לצריש ןםפיר א ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא יז .ךעלצנערק ןיא ןטײז

 .םידאפ־לדאנ א טקעטשעג טאה ץאל ןיא .טוהרעגגיפ א ןםעזעג זיא רעגני6
 ןאינאלק אננאפ יד אד טניואװ —
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 •אינאלק אנגאפ יד ןיב ךיא ~
 ןטעבעג ט׳רע .עקשארד א ןיא ןטנוא טראװ רעטעפ סהטדה אננאפ רעד —

 •ןעמוקפארא ןײז טוג יוזא טלאז ריא
 ? םארבא ןאפ רעד ? רעטעפ א ראפ סאװ —

 .רע ,אי ~
 ־— טנעז ,ךיז טכאד ,ריא .קעװא ןיוש זיא יז ראנ ,ןפאלשעג אד זיא הסדה —

 .עיצקעל א הסדה אננאפ רעד ײב ןעמונעג באה ךיא —
 .טנײשעגפיוא ןבאה ןגיוא עיולב םעסקיש רעד

 ריא .קידעבעל יװ טרעדלישעגפא ךײא ט׳יז .טנאקרעד דלאב באה׳כ —
 .עלעטיה עשידײ סאד ןאטעגסיוא ,עז׳כ יװ ,טאה

 .טנײה טשרע ,אי --
 זיא אשומאמ ריא .רעירפ העש א ןעמוקעג טשינ טנעז ריא םאוו דאש א —
 .זדנוא ײב טקיטכענ יז זא ,לאמ עטשרע׳ס טשינ זיא׳ס .ןעװעג ךיוא אד ןיוש

 .ענעזאלעגוצ א זיא לרעטומ ןײמ .עלײװ א ףיוא ןײרא טמוק
 .טײצ ןײק טשינ טאה םארבא ןאפ רעד —

 .ןענעקאב זיולב ךײא לע׳כ .עלעקטונימ א ןרעיוד טע׳ס —
 א ײבראפ זיא׳מ .ןגיוצעגנײרא ןוא לברא םײב ןעמונעגנא ם־׳א טאה יז
 ןענאטשעג זיא ןטימ ןיא .בוטש רעסיורג א ןיא ןײרא ןוא ראדיראק םעניילק
 א ןופ פאק א ;טנאוו רעד ףיוא ןעגנאהעג טאה םטכער .ןלוטש טימ שיט א
 ןוא ,ןרער ײװצ טימ סקיב־רעגעי עטלא ןא ,רענרעה עטײרדעג טימ שריה
 ןכיוה א טימ עיוג א ןוא ןסנאוו עגנאל טימ לצעיוג א ןופ ןטערטראפ עטלעגראפ
 טימ גײטש א ןעגנאהעג טאה רעטםנעפ םײב .רוזירפ רעקיציפש א ןוא םעזוב
 א רעטנוא ,עדאמאק א ףיוא .ןישאמ־ײנ א ןענאטשעג זיא םע ןוא קיראנאק א
 טנערבעג טאה ,ץנארק־רענרעד א ןיא ,לדרעב טקאלעג א טימ ןםוזעי ןופ דליב
 ־דרעפ יד טקוקעגםיורא ריא ןופ ןבאה׳ם סאװ ,עפאם א ףיוא .עלעפמעל טיור א
 רע טאה עדראמ יד .לעפ רענעפאש א טימ טנוה רעםיורג א ןגעלעג זיא ,ראה
 ןעמונעג בלכ רעד טאה ,ןײרא זיא לשעה־רזוע ןעװ .םעפאל יד ןשיװצ ןטלאהעג
 ןקידנראג־יירד ןטיירב א טימ ,םאפ א יוו קיד ,עיוג עקירעדינ א ראנ ,ןעשטראוו
 ,הלח עקידהנשה־שאר א יוו ,ףיורא טמעקראפ ראה עטריקאלבפא יד ,רעדיוג

 ־ןאטעג ײרשעג א טאה
 .(!ןגיל !גייװש) !שטעשזעל !שטלימ —

 .עיצקעל א ןהסדה ײב טמענ םאװ ,ןאפ רעגנױ רעד זיא םאד ,ושומאמ —
 .עקשארד א ןיא ןטנוא טראװ ,מארבא ןאפ רעד ,רעטעפ םהסדה

 רעײז .בוטש עכעלטנרא ןא אד זיא׳ס י ףיורא טשינ רע טמוק םאװראפ —
 .דניק ןגײא ןא יװ רימ ײב זיא ,ןאקאז ןטלא ןופ שטאכ ,הםדה אננאפ יד .םענעגנא
 .עניפארג א יװ ענטעכאלש ןוא גולק .עלעמילב א ראנ ,לדײמ א טשינ זיא םאד
 ,ליבסנאמ םעד ןײז טעװ ליואװ .למיה ןיא עלענוז םאד יװ ,גיוא זײב א ןא ,ןײש
 ־עג טנעז ריא ,רעה׳כ ,ןאמרעגנױ ,ריא ןוא ,ונ :לכאלמ אזא ןגירקנא טעוו סאװ

 .ןרידוטש עשראװ ןײק זדנוא וצ ןעמוק
 .ןביוהעגנא טשרע באה׳כ ,אי —
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 טםירק א ׳ןײז טשינ טסלאז םאװ .שינעטגעק ןופ םרעםעב סעפע אטשינ —
 אננאפ .ןביוה לטיה םאד ריד ראפ עלא ןלעװ ׳פאק ןיא ןםיװ וטסאה ׳דײ א רעדא
 ׳ןטלאה ךיז ןביולג םײב ןאק יז .דיםוח א ׳שזאשטאפאק א רא§ טינ זיא הםדה
 ׳םאג עניאנג רעד ןופ קאפאלכ רעד .רעקילעדא ןא זיא רעטקאראכ ריא ראנ

 .ריא ראפ ןאמ ןײק טשינ זיא ׳תואפ עגנאל יד טימ

 ןעמוקעגניירא טשרע זיא ןאמרעגנוי רעד .ליפוצ טםדער וד ׳אמאמ ׳ךא —
 — ןא ןיוש טסביוה וד ןוא

 שטאכ ׳טלײצרעד ץלא רימ טאה יז .עקיטכירפיוא ןא יור§ א ןיב ךיא —
 ןעמ ףראד עמאמ־עטאט :ריא וצ גאז ךיא .עטערקסיד א יז טאה רוטאנ א

 ...:ץראה ענעגײא םאד ךאנ רעמ רעבא ׳ןגלאפ

 יד טעלגעגוצ ׳טצופעגםיוא ךיז עינאלק טאה ׳טדערעג טאה עיוג יד תעב
 ׳עלעטנאמ ץרוק א ןאטעגגא ׳למעק א טקעטשעגנײרא ׳לטשרעב א טימ ראה
 ־רזוע טאה דלאב .סאלש םענעשעמ א טימ שאט ןקיצנאלג א טנאה ןיא ןעמונעג
 ׳טנאה עקיד א טגנאלרעד םיא טאה יז .עיוג רעד טימ טנגעזעג ךיז לשעה
 ׳רעהא ןעמוקפיורא לאז רע ןטעבראפ םיא ןוא ׳ןלײש־לפאטראק ןופ טצארקעצ
 ־עג קעמש א ׳עפאנאק רעד ןופ פארא זיא טגוה רעד .ןהםדה טימ רעדא ׳ץילא
 פערט יד ףיוא .לקע ןטימ ןעלקאש ןעמונעג ןוא יגק רעד וצ רוחב םעד ןאט

 סאטעג עשטפעש א עינאלק טאה
 .רעגײזא םגײא ןײז רעדיװ אד טעװ הםדה —

 ך ןעגנאגעג יז זיא ואװ —

 .טעזאג ןיא טריסנאנא ןעװעג זיא׳ס .דניק א ײב עיצידגאק א ןעמעננא —

 ־עג לשעה־רזוע זיא ׳ןעמארבא טימ טדערעג ךאנרעד טאה עינאלק תעב
 טפאלקעג טאה רע ראנ ׳טלאק ןעװעג טשינ זיא ןםיורד ןיא .רעיוט םײב ןענאטש
 יד ןיא טדנעלבעג םיא טאה ןוז ןוא ײנש ןופ שימעג םעד ןו5 .ןײצ יד טימ
 .ןװיטאמאקאל ןופ ךיור ןוא טאטש־רעטניה טימ טקעמשעג אד טאה׳ם .ןגױא
 שטאפ א ׳דראב רעד ייב טפאכעגנא ךיז ׳טגעה יד טימ טכאמעג טאה םארבא

 .ןעלשעה־רזוע ןפורעגוצ טאה רע .ןרעטש ןיא ןאטעג

 .ףלעװצ ךאנ קיצנאװצ ןיוש זיא טציא .רעגײזא סנײא ןײז אד ט׳יז —
 העש א ןיא קירוצ ןײז ל׳כיא .ןײגקעװא טשינ יז זאל .וצ ריא ףיוא טראװ

 !רעטיר א טםיב וד זא ׳ןאמרעגנױ ׳זײװ .םורא

 ־ראפ לאז עינאלק ׳שיליופ ףיוא ןעלשעה־רזוע וצ טדערעג טאה םארבא
 רע יװ ךארפשסיוא רעשיצירפ א ןיא ןלײצרעד ןעמונעג ריא טאה רע .ןײטש
 טאה רע .דראב יד ןלאגפא טזאלעג םיא ןוא רוטיגראג א רוחב םעד טפיוקעג טאה
 דײר עגנאל ךאנ .טלעטשעגפא ךיז ןבאה רעײגײבראפ זא ׳ךיוה יוזא ןגירשעג
 עיצאראטםער רעד ןיא ןטראװאוצ לאז לשעה־רזוע זא ׳ןראװעג טסעומשעגפא זיא
 לשעה־רזוע ׳עדײב .ןהםדה ןיהא ןקישוצ טלאזעג טאה עינאלק .רעביאנגעקא
 יד ףיוא ןאמרופ רעד .ןעמארבא ףיוא ןטראװ טלאזעג אד ןבאה ׳הםדה ןוא
 שטײב יד ןאטעג עכאפ א טאה רע .קידלודעגמוא ןרעװ ןביוהעגנא טאה סעלזאק
 .טלקייקעגקעווא ךיז עקשארד יד טאה דלאב .דרעפ סאד ןאטעג לדיז א ןוא
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 ןענאטשראפ טאה רע שטאכ ראג ׳ןעלשעה־רהע טגאזעג םעפע ךאנ טאה עינאלק
 .גנאהנעמאזוצ םעד ןעמונאב טשינ רע טאה ,רעדנוזאב טראװ סעדעי

 ־רזוע .ךיק־ראג א ןוא קנעש־ריב א ןופ שימעג א ןעװעג זיא ןאראטסער רעד
 ■עג זיא ליד רענרענייטש רעד .ןיירא זיא רע זיב טלקנעװקעג גנאל ךיז טאה לשעה
 ,ריב ןופ ךורעג א זאנ רעד ןיא ןאטעג גאלש א טאה םע .ץכעגעז טימ ןטאשאב ןעװ
 טשינ ןענייז טםעג ןייק .םקידלביא־שײוג סעפע ךאנ ןוא ןפנארב ,סאלאק
 ןוא רעכוטשיט עטקעלפראפ טימ טקעדעג ןעװעג ןעגײז ךעלשיט יד .ןעװעג
 :עמריפ־ריב א ןופ טפירשפיוא רעד טימ ךעלצעט ענעכעלב ןענאטשעג ןענײז םע
 יוג רעטײרב רעגיילק א ןײרא זיא בוטש רעטייװצ א ןופ .עלעיש ןוא שוברעבאה
 ץיפש ן6יוא ךעלערעה ערעטיש ראפ א טימ ןוא ןרעטש ןקיקע־ריפ א טימ
 ,עקניפס רענעכעלב א טימ טלקעהראפ ןעװעג זיא לדמעה עיולב פאד .ךילפ
 ־ריזח א ןא טנאמרעד טאה רע .םגגיובנלע יד רעביא טצראשראפ לברא יד

 :ןאטעג גערפ א טאה רע .רעגעלש
 ? ריא טשניװ םאװ —

 ןבאה ןײלא ןפיל יד ראנ ,ריב זאלג א :ןגאז טלאװעג טאה לשעה־רזוע
 .ײט :טגאזעג

 !זיוה־ײט ןײק טשינ זיא סאד —
 .ךיז רא§ טכירעגמוא טגאזעג לשעה־רזוע טאה — ןפנארב לזעלג א —

 ?ןסײבראפ וצ סעפע —
 .אי —

 ? לטשרואװ א ? םניוזא סאװ —

 ...ןײז לאז —
 לטשרואװ םאד זא ,ןענאטשראפ טאה רע .ןגארקעג הטרח דלאב טאה רע
 טכארט א רע טאה — ,דלאװעג ,ײװ .טעפש־וצ ןעװעג ןיוש זיא׳ס ראנ ,ריזח זיא
 ־עק א טכארבעגנײרא דלאב טאה יוג רעד !היתחת לואש ןיא לאפ׳כ — ןאטעג
 .רעלעט ןכאלפ א ףיוא ךעלטשרואװ עבארג עםײה ײװצ ןוא ןפנארב לקעשיל
 ,עטסײװרא§ ,ךעלעגיוא עיורג עפראש ראפ א טימ טםאג םעד טקוקעגנא טאה רע

 .בלח טימ יװ
 .טגערפעג רע טאה — ? ןענאװ ןופ טנעז ריא —

 .עשראװ ןיא ךיא ןיב טציא —
 ? םאג א רא5 סאװ —
 .עקסרעי עטנעיװש —

 ? סאװ טימ ךיז טמענראפ ריא —
 .רידוטש ,ךיז ןרעל ךיא ? אה —

 ?(לוש) עצינשזוב א ןיא ?ואװ —
 .טאוױרפ .ןײנ —
 ? ןיבאר א ײב —

 .רערעל א ײב —
 ... ? עניטםעלאפ ןײק קירוצ טשינ ריא טײג סאװראפ —

 .ןרעיוא יד ןיא ןאטעג ירב א שזא םיא טאה׳ס ,טיור ןראװעג זיא לשעה־רזוע
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 ,בורח טנײמעג טאה רע .טגאזעג רע טאה — טנערבראפ זיא עניטסעלאפ —
 .שיליופ ףיוא טראװ סאד ןסעגראפ טאה רע ראנ

 .טנערבראפ טשינ זיא דרע יד —
 .טשינ ןזאל ןקרעט יד —

 ...קרעט רעד יװ רעקראטש ןענײז ןעמאזוצ ןדײ עלא —
 ראנ ׳סעומש ןגנאל א ןיא ןזאלנײרא טלאװעג ךיז ׳םינפא ׳טאה יוג רעד
 טאה רעלעקנערפש־רעמוז ךס א טימ ןוא ראה עיורג־שא טימ לסקיש סעװראב א
 רעד ןופ קנירט א ןאטעג טאה לשעה־רזוע .ךיק ןיא ןפורעגקעװא קירוצ םיא
 ןראװעג זיא זאנ רעד ןיא .זדלאה ןיא ןערב א ןאטעג םיא טאה סע .הקשמ רעבראה
 ןיוש ןיב׳כ .לקיטש א ןסיבעגפא ןוא לטשרואװ סאד ןעמונעגנא טאה רע .בראה
 םארבא ׳אי ...ןובושי אל היאוב לכ .טרעלקעג רע טאה ׳רענעלאפראפ א יװ־ײס
 טשינ ביוא !ןליופ ןופ קעװא זומ׳כ — טגאזעג ךיז וצ רע טאה — טכערעג זיא
 ,םזיטימעסיטנא ןייק אטשינ זיא׳ס ואוו ,רעדנעל ענעי ןיא זיא ,עניטסעלאפ ןייק
 הסדה ןעװ .ןרידוטש וצ טיילעגנוי עשידיי ראפ טאבראפ ןײק ,בשומה־םוחת ןייק

 !ןראפעגטימ ראנ טלאװ

 לפענ םעד ךרוד .ןעלקניװ־ןגיוא יד ןיא טלעטשעג םיא ךיז ןבאה ןרערט
 למיה ןעיולב ןיא .טפאשדנאל עטמערעג־דלאג א טנאװ רעד ףיוא ןעזרעד רע טאה
 ,סנקלאוו עקידרעייפ טימ טלגנירעגמורא ,ןוז עטיור־רעטגוצ א ןענאטשעג זיא
 טימ ןבאה ךעלדיימ ןוא ךעלגניי עסעװראב .לבעװש רענעםאגעצ יװ ,עגירג־לעג
 ךיז ןבאה יק עטקעלפעג ןוא עטיור .ןגאװ ןלופ א ףיוא ײה ןדאלעגנא ןעלפאג־ײה
 סײװ א טלגיפשעג ךיז טאה רעסאװ ליטש א ןבענ .עשאפ רעד ןופ טרעקעגמוא
 טימ עקנאל ענירג א .ךיור רעלאמש א ןעגנאגעגפיוא זיא לדנעמיוק ןופ .לזײה
 םאװ ,דלאװ א וצ ץעגרע טריפעגקעװא טאה ןעמולב ןוא ןזארג עקיטפאז עכיוה
 ןעניואװ ןעגאק הםדה ןוא ךיא ןעװ .שריה א טפאגעג טאה םענײז גערב םײב
 טימ ןוא רעכיב לקנעש א טימ ,ןשטנעמ ןופ ןוא טאטש ןופ טײװ ,לביטש אזא ןיא
 טאה טפאשקגעב עקראטש א !ןרעטש יד ףיוא טכאנייב ןקוק וצ וויטקאפש א
 קידנעטש זיא׳ם ואװ ,תונידמ עטײװ יד וצ ייס ,ןהםדה וצ ײס ,ןעמונעגנא םיא
 ןענעײל לאז יז ,ןײנ !ךוב א ןענעײל ןוא זארג ןיא ןהסדה טימ ןגיל ...רעמוז
 ןגעװ ןבײרש לאז םאװ ,ךוב א .סעיװ ענעםאלשעג טימ ןרעהוצ ךיז לאז רע ןוא
 רעד ,ןבעל סאד ,דרע יד זיא םאװ ,םאמםאק רעד זיא םאװ :רקיע עמאם םעד
 .ןעמ טאה ןטכילפ ערעםאװ .ןבערטש ןעמ ףראד םאװ וצ .טםײג רעד ,שטנעמ

 ...החונמ ןעמ טמוקאב יװ

 םיא טאה טײקמעראװ א .אנד ןזיב לזעלג םאד ןעקגורטעגםיוא טאה רע
 ןעמאזוצ טיירדעג ךעלעמאפ ךיז טאה קנעש יד .תורכיש א ןוא ןעמונעגכרוד
 רע יים ,ךאװ ןעװעג זיא רע ײם .רעדליב יד ,ןשיט יד ,טנעװ יד ,ליד םעד טימ
 םע ןוא טנפעעג ךיז טאה ריט יד יװ טרעהעג טשיג טאה רע .טלמירדעג טאה
 לטעקאשז ריא ןיא לעװש רעד ײב ןענאטשעג זיא יז .הםדה ןעמוקעגנײרא זיא
 ןוא טערעב םענעטעמאס ןצראװש ריא ןיא ,ךעלפײלש יד טימ ןעלפענקראפ וצ
 ךעלגנעל ריא .לכיב א ןטלאהעג יז טאה םערא ןרעטנוא .ןקאז־רעביוא יד ןיא
 יז .טײקפאלש א ךאנ יװ ,טכײלבעגםיוא ןראװעג געט ײװצ יד ןיא זיא םינפ
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 ןבאה םישובלמ עצרוק יד .טפאגעג ןוא טלכײמשעג ,פאק טימ טלקאשעג טאה
 טלדגאװ־ואפ רע זיא רוחב־לביטש א ןופ .ןענאקרעד םוצ טשינ טרעדנעראפ םיא
 עטלדײאעגםיוא ענעי ןופ רעגײא יװ ,ןעמנעגנױ ןשיטארקאטסירא ןא ןיא ןראװעג
 זיולב .ןעײלא רעװאדזאיוא יד ףיוא ןריצאפשמורא לאמוצ טעז׳מ סאװ ,םיצקש
 םעד ןיא טגאמרעד טאה רענלאק ןכײװ ןרעטנוא לםפינש ענעדײז־ץראװש םאד

 ...ךוליה ןשידיסח ןקידרעירפ

6 

 ץײװש רעד ןיא קעװא ליװ רע זא ,טלײצרעד ןהסדה טאה לשעה־רזוע ןעװ
 ריא ןענײז ןגיוא יד .טיור ךאגרעד ןוא סאלב רעירפ ןראװעג יז זיא ,ןרידוטש

 .טכײפ ןראװעג

 !ןטלאהסיוא טשינ רעמ אד ןאק׳כ — .טגאזעג יז טאה — טימ ךימ טמענ —

 ־ןרעיוא יד ןיא ,ןקאב עריא ןיא טילגעג ךאגרעד גנאל טאה טײקטיור יד
 לטעקאשז ןיא ,לוטש גערב א ףיוא ןעלשעה־רזוע ןגעקא ןםעזעג זיא יז .ךעלפעל
 סעקשטנעה ענעשמאז עצראװש יד ןיא טנעה עלאמש יד ןוא ,טערעב ןיא ןוא
 לאמ סעדעי טאה יז .לרעכעב־שא םענעכעלב טעד טימ טליפשעג ךיז ןבאה
 ריא ןיא ןרילאק יד .סעיװ יד טזאלעגפארא קירוצ ןוא קוק א םיא ףיוא ןאטעג
 זא ,טכודעג ךיז טאה ןעלשעה־רזוע .ןטײב ןײא ןיא ןטלאהעג ךיז ןבאה םינפ
 קידרעטיצ א טימ טאה יז .רעפײר ןוא רעטלע ןראװעג געט ראפ יד ןיא זיא יז
 אפאפ זא ;םײה רעד ןיא ןבײלב טשיג רעמ ןאק יז זא ,םעד ןגעװ טדערעג לוק
 עלא זא !דצ םישעדײז םעד ףיוא רעבירא זיא אמאמ ,דליװ רעײז ןראװעג זיא
 עבאב־ףיטש יד ,סעניזוק ,םעמומ ,םרעטעפ :ןײרא ךיז ןשימ החפשמ רעד ןיא
 ,ןעמעגנא טלאזעג טאה יז םאװ ,עיצידנאק רעד ןגעװ .תרשמ לפאק וליפא ןוא
 גנוטכא זיולב טשינ ריא ןופ טגנאלראפ טאה יורפ יד זא ,טנאמרעד יז טאה
 ׳רזוע וצ ןאטעג גאז א טאה יז ...שעװ ןשאװ וצ ךיוא ראנ.,דניק ןפיוא ןבעג וצ

 !ןעלשעה

 ? עיזאטנאפ א זיא׳ם רעדא ,עקאט טראפ ריא —

 -טנײה וליפא ןראפעג ךיא טלאװ ךײא טימ —

 -יוזא ןיוש טדער ריא ןוא עטאפאק יד ןאטעגסיוא טשרע ט׳ריא ,ךא —

 .תמא ןצנאגניא םאד ןײמ׳כ —

 .ןרעטיצ ןעמונעג םיא טאה יגק עקניל יד ןוא
 .םאפ א ךאד ףראד׳מ —

 .ךיוא יוזא ןראפ ןאק׳מ —
 ףיוא ןדער ןעמונעג הםדה טאה — טשינ ןײלא םײװ׳כ ,יוזא םעפע זיא׳ם —
 .טםניד יד ,הרפש וליפא ,אמ ,שוטאט רעד ו זײב ןעגײז בוטש ןיא עלא — .שיליופ
 וצ ןעגניװצ טשינ ךימ ןאק רענײק .לביב א ןענעײל טשינ לאמוצ ךימ טזאל׳מ

 .ןבראטש רעסעב ןיוש .טשינ ליװ׳כ םאװ ,ןצעמע ןעמענ

 .ןײנ ןײז טעװ ,ןײנ ןגאז ט׳ריא זא —
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 ןיוש באה׳כ .ןרעטאמסיוא ךימ ןליװ ײז ...וד ןגאז רימ טנאק ריא —
 .דראמטסבלעז ןײגאב וצ טכארטעג

 ...!ןטיהפא טאג לאז —

 סאװ וצ ׳טאט עטסכעה יד זיא׳ס זא ׳טגאזעג טלאמעד ןײלא ט׳ריא —
 .ןביוהרעד ךיז ןאק טקעלעטביא רעד

 ...ךײא טנײמעג טשינ באה׳כ —

 באה ׳קצאװטא ןיא ןעװעג ןיב׳כ ןעװ .ענעקארשעגפא אזא טשינ ןיב׳כ —
 .ץלא ףיוא טײרג ךיא ןיב טלאמעד טניז .טיוט ןטימ טכאמעג םולש ךיא

 .ךיוא ךיא —
 ...ןטסירוטנאװא ײװצ רימ ןענײז ׳ונ —

 םעד םײב ןעזרעד טאה רע ןעװ .ךיק ןופ ןעמוקעגנײרא זיא יוג רעד
 ךיז טאה רע .ןגיוא עטלאבעגסיורא ראפ א טלעטשעגנא רע טאה ׳לדײמ א שיט

 .עסנאװ א ײב ײרד א ןאטעג
 י ןעניד ינאפ רעד ךיא ןאק סאװ טימ —

 .טלאק יוזא אד זיא׳ס .טשינ ןײלא סײװ׳כ —

 ןראדימאפ .ןראװעג קיטראפ טשרע זיא׳ס .פוז עסײה א ןעמענ ינאפ יד לאז —
 .זײר טימ

 .ןײז לאז ׳ונ —

 .ןעלשעה־רזוע וצ טדנעװעג ךיז רע טאה — ? ךיוא ןאפ ןראפ —
 •קנאד א ׳ןײנ —

 .סיורא זיא יוג רעד ןוא

 — .טגאזעג הסדה טאה — טײרדעגרעביא יוזא סעפע ךיז טאה ץלא —
 .טשינ ךײא ןאקרעד ןוא ךײא ףיוא קוק׳כ

 .טשינ ךיוא ןײלא ךימ ןאקרעד ךיא —

 טשינ סע ןײמ׳כ .רעמינפ ךס א טאה ריא .רענדאמ אזא טנעז ריא —
 .ןיז ןטכעלש ןיא

 .ײטשראפ׳כ ׳אי —

 .רעטומ ריא ײב ןוא ןעיבאלק ײב ןעמונעגסיוא קראטש ראג טאה ריא —
 ? ןביוא ןעװעג ןיוש טנעז ריא —

 טשינ טכאנ עצנאג א טנײה ןיב׳כ .ךײא ךאנ דלאב ןעמוקעג ןיב׳כ ׳אי —
 ראנ ׳טרינאפעלעט לאמ ײװצ באה׳כ .טשינ ךיוא רעירפ טכאנ יד .ןפאלשעג

 .םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ טנעז ריא

 באה ךיא .ןעמוקעג זיא ןאמ סעניג רעד ? טלײצרעד ןיוש ךײא באה׳כ —
 .ןעמארבא ײב טקיטכענעג טכאנ יד

 קעװא זיא אמח עמומ יד .טלקיװראפ יוזא ץלא סעפע זיא׳ס .אי ׳אי —
 ?ןע8עטם ןעזעג טאה ריא .ישעדײז םוצ

 .אי —
 ? ךײא טלע§עג יז —

 .רעטאפ ריא ןיא ןײרא טארעג יז —
 טאה אמאמ ןוא טרינא&עלעט ט׳ריא זא ׳טרעהעג באה׳כ .קיטכיר .אי —
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 זא ״ןםארדראפ יוזא ךימ טאה םאד .ןעגנילק וצ טשינ רעמ ,טגאזעגנא ךײא
 .טלײצרעד רימ טאה הרפש .טנײװעג באה׳כ

 .דלוש רעײא טשיג זיא׳ם —
 ןזומ רימ ןלעװ ,ץײװש רעד ןיא ןראפ ןלעװ רימ ביוא .וד רימ טגאז —

 .שימײה ןײז
 .רעירפ ןא ריא טביוה —

 זיא זדנוא ןשיװצ םאד .גנוצ רעד ףיוא טשינ סעפע רימ ךיז טגײל׳ם —
 .ענדאמ יוזא טפיוהרעביא

 .תמא ,אי —
 ריא יװ ,ןטכארט זומ׳כ .ךײא ןגעװ ךיא טכארט ,טשינ ךײא עז׳כ זא —

 .טריזיטאנפיה ךימ טלאװ
 .טכאנ ןוא גאט .ךיוא טכארט ךיא לײװ ,ראפרעד זיא׳ם —

 רעמ ךײא ןאק׳כ ןעװ ,רעטעפש טשרע פא ךיז ןפור רעטרעװ ערעײא —
 -ןרעפטנע טשינ

 רעלעט א טלעטשעגקעװא קיטכעדאב ןוא ןעמוקעגנײרא זיא רעמיטנגײא רעד
 טאה רע .ןראדימאפ עטכאקעצ רעקיטש ריא ןיא ןגעלעג ןענײז םע .פוז עטיור

 ןעמונעגנא טאה הםדה .קעװא זיא ןוא ,ןגאז וצ סעפע יװ ,לײװ א טלקנעװקעג ךיז
 .לפעל םעד

 ד ץײװש רעד ןיא ןרידוטש ריא טליװ םאװ —
 .עימאנארטםא ךיוא רשפא .קיטאמעטאמ —

 .עיפאזאליפ טנײמעג באה׳כ —

 .ײנסנופ ץלא ןביוהנא זומ׳מ .טשיגראג ןםײװ ןפאזאליפ יד —

 .פאקםארקימ ןיא ןקוק וצ ביל באה׳כ .עיגאלאיב טריםערעטניא ךימ —
 .טקישעג םעפע רימ ןטלאװ ײז .ןטעבעגרעביא לײװ א ךאנ ךיז טלאװ אפאפ

 .רעכיז ןיב׳כ ,אי —

 1 עזײר יד טםאק לפיװ —

 .ןיוש ךיא באה קיצנאװצ ןוא ףגיפ .לבור קיצפופ יװ רעקינײװ ,ביולג׳כ —

 .ןגירקקירוצ סע לע׳כ ראנ ,טגראבעגקעװא םע באה׳כ
 ־ניפ ענעטנאילירב יױוצ באה ךיא .קיטכיװ טשינ זיא םאד ? ןעמעװ —

 — לבור טרעדנוה ראפ א טרעװ זיא׳ם .לרעגײז ןדלאג א ןוא ךעלרעג

 .ןראפ ןזאל טשינ ךײא טע׳מ ן טםנרע ןעד םע טנײמ ריא —

 טימ הלב א ןרעװ ךיא. זומ ,טשינ ןעװ .ןםיװ טשינ טעװ רעגײק —

 -םעד
 ־נײרא קירוצ יז ןוא ןפיל יד וצ טגײלעגוצ ,פוז לסיב א ןעמונעגנא טאה יז

 .רעלעט ןיא ןסאגעג

 ך טוג טשינ זיא פוז יד —

 ץלא לעװ׳כ ןעװ ,ןעמוק טעװ גאט א זא ,טםואװעג לאמעלא באה׳כ .אי —
 ךיז טאה טלמונא .ףיש א ףיוא יװ בוטש ןיא םורא ךימ ײרד׳כ .ןזאלרעביא
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 רעגגאל א ןעװעג זיא׳ס .ןאב א טימ ןראפעגקעװא טנעז ריא זא ׳טמולחעג רימ
 •טעפשױצ ןעװעג ןיוש זיא׳ס ראנ ׳ןפאלעגכאנ ןיב ךיא .ךעלגנעהראפ טימ ןאגאװ

 רימ — .ןגיל א טגאזעג רע טאה — טמולחעג ךיוא רימ ךיז ט׳ריא —
 ןיא ןגעלעג ןענײז רימ .רעסאװ א ןבענ .לזדניא ןא ףיוא ןעמאזוצ ןעװעג ןענײז

 .ךוב א טנעײלעגראפ רימ ט׳ריא ןוא זארג

 ןעװ .לזדניא ןא ןגעװ טמיורטעג לאמעלא באה׳כ ? ןעװ ? ךעלקריװ —
 ...סאלק ןטירד ןיא ןעװעג ךאנ ןיב׳כ

 ־זאנ יד .ןראװעג ןגיװשטנא זיא ןוא ןפיל יד ןאטעג סײבראפ א טאה יז
 עריא ןיא ןעװעג זיא סשיסקיש ןוא סשידניק סעפע .טרעטיצעג ןבאה לגילפ
 ־נײא ןא .טסנרע ןראװעג דלאב זיא ןוא ןאטעג לכײמש א טאה יז .ןגיוא עיולב
 ןו§ ןײש רעד ןגעק .קאב רעקניל רעד ןיא טליפשעג ךיז טאה לבירג־ןח קיצ
 ראה יד ןבאה ׳ריט רעטביוטשראפ רעד ךרוד טנײשעגנײרא טאה סאװ ׳ןוז רעד
 — ■?ריא וצ ךיא םוק יװ .דלאג ןצלאמשעצ יװ ןטכיולעגפא טערעב ןרעטנוא
 אד ןציז עדײב רימ זא ,ךעלגעמ סאד זיא יװ — .טכארטעג לשעה־רזוע טאה
 ןפיל יד טימ ןאטעג געװאב א טאה רע .םנ א יװ ץלא םעפע זיא׳ם יןעמאזוצ
 םארבא ןוא טלארפעגפיוא ריט יד ךיז טאה עגר רעד ןיא ראנ ׳ןגאז וצ םעפע
 יד .םיפ יד טימ שינעפוט א ,שינעפאס א טימ ןלאפעגנײרא זיא רע .ןיירא זיא
 טאה רע .ראגיצ א טקעטשעג טאה ליומ ןיא ,טקורראפ ןעװעג זיא עכאפאפ
 ־עג רע זיא לײװ א .לבור קיצפופ יד ןעשאז ײב טגראבעג טאהעג םאװ ראנ
 ־רעד .רעטשודיחראפ א לראפ םאד טקוקעגנא ןוא לעװש רעד ײב ןײטש ןבילב

 :ןאטעג ײרשעג א רע טאה ךאנ

 !ךעלעבײט יװ ךיז ןציז ייז ןוא רעביא ךיז טרעק טלעװ יד ,דלאװעג —
 ־אפ א !ךיוב םעמאמ רעד ןו§ ץישטכאלש א !אילױ ןוא אעמאר !ןא ײז טקוק

 ...!םארבא טשינ ןעמאנ ןײמ זיא ...!אקנעינאפ א ןוא שטינ

 וצ יװ גנוגעװאב א טכאמעג ןוא טיור קידרעײפ ןראװעג זיא לזקעה־רזוע
 םעד טרעקעגרעביא טשיג רעיש טאה הםדה .ךעלטשרואװ יד ץעגרע ןטלאהאב

 .פוז רעלעט

 ...!לרעטע§ —

 א יז טאה רע .ןעגנאגעגנגעקא םיא זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה יז
 רע טאה ראגיצ םעד .טשוקעג ריא טימ ךיז ןוא םמערא יד ןיא ןאטעג פאכ
 טימ לו6 ןעװעג זיא דראב יד .טיור ןראװעג זיא רע .ןגיפשעגסיוא רעירפ

 :טעװעדלאװגעג ןוא טפוטשעגפא יז טאה רע .שא

 !הכלמ־תב ענעריולראפ יד !עצאצעמ יד ,ןקוקנא ראנ יז ךיא ךימאל —
 ,טנײמ יז !עגושמ יװ םורא טפיול עמאמ ןײד ...!ןיםעצנירפ עטפושיבראפ יד
 ,טסרעה וד ,ןעגנילקנא ן י ו ש ריא טםלאז וד .לםײװ ןיא ץעגרע ןיוש טסגיל

 ...!טונימ יד ?ןײנ יצ

 .ןא&עלעט ץיק אטשינ אד זיא׳ס —

 א זא ןוא .קײטפא ןא טײװ טשינ אד זיא׳ם .ןעגנילקנא ןײלא ל׳כיא —
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 טאה ,םולשה ױלע ,רעטאפ ןײמ ?םאװ זיא ,שטעפ ראפ א טיג עטאמש־עטאט
 ...!ךיוא טכערעג ןעװעג זיא׳ר .טעגרהרעד טשינ רעיש ךימ

 .טקיטכענעג אד באה׳כ זא ,טםײװ יז .ןעינאלק ײב ןעװעג ןיוש זיא אמ —
 ןיב ךיא זא ,ןײמ ,םקא ,ךיא יבא !אװ־אװא !ץורית ׳אק ׳שינ זיא םאד —
 תילו ןיד תיל .דליװ ןצנאגניא זיא םאװ ,רוד א טםקאװ׳ם .טםירוטנאװא רעד

 !עקשירטעיפ רקפה !ןײד
 ןפראװעגפארא ײז ןוא ךעלטשרואװ יד ןאטעג פאב א טאה לשעה־רזוע
 ןעזרעד ךײלג םאד טאה ,רעביאנגעקא ןםעזעג זיא םאװ ,ץאק יד .ליד ןפיוא
 טרעהרעד .לקנעב םעד ןו§ ןעגנורפשעגפארא זיא ןוא ןגיוא־םערגא עריא טימ

 .ןעמוקעגנײרא יוג רעד זיא ,ןעײרשעג יד
 .ןפורעג.מיא וצ םארבא טאה — !ןקערשרעד טשינ ןאפ רעד ךיז לאז —

 !ןלאצאב ל׳כיא !גנונעכער םעד ליװ ךיא .רעדניק ענײמ ןענײז םאד —
 ןוא לבור םענרעבליז א רעטםײט םענעשמאז ןו§ טפאכעגםיורא טאה רע
 .ןרעטש ןצרוק םעד ןאטעג בײר א טאה יוג רעד .לשיט א ףיוא ןאטעג ףראװ א
 ־כאנ דלאב רע טאה ,דײ ןײא ןײרא זיא םע ראנ יװ :ןעװעג לאמעלא זיא יוזא
 .עכאטאמום א ןוא שיור א ןראװעג זיא םע ןוא ,ערעדנא עטפאכ א ךיז ךאנ ןגיוצעג
 ־טשרואװ יד ןםערפעג טאה ץאק יד .טרירעג טשינ ןענאטשעג זיא פוז רעלעט רעד
 ־יטנא ,ךעלעטערש ,ןדײ עטדײלקעג־ץרוק יד ,ײז ןענײז םיצל עדנאב א .ךעל

 למעזעג םאד ־ טכערעג זיא ״ישארג אװד״ יד .פעק־למוט ,ןענאםאמ ,ןטםירק
 ןשיליופ ןופ םיאנוש ערעגרע ןענײז ײז .קירעשײה א יװ ןליופ ןםערפפיוא טעװ
 ,טראװ זײב א ןגאז טלאװעג טאה רע ...ןבאװש יד ןוא םעלאקםאמ יד יװ קלאפ
 ־ראװש רעד .ןגײװש וצ ךיז ײב טםאפעגפא רע טאה שינעלקנעװק א ךאנ רעבא
 רעד טימ ןוא עכאפאפ רעד ןיא ,ןגיוא עקידרעײפ יד טימ ןיושראפ רעצ
 .עשאק רעד ןיא ןעײפש טשינ ךיז טזאל םאװ ,רענײא ןײז וצ ןעזעגםיוא טאה ,דראב
 םיא טאה מארבא .םעקיפאק קיצכא ןבעגעג טשער א ןעמארבא טאה רע

 .רענעצ םענרעפוק א טעאלרעד
 םוצ !ןעזרעדיװ ףיוא — .ןגירשעג רע טאה — !טלעג־ריב זיא םאד —

 ...!טנוזעג

7 

 זא ןוא ץײװש רעד ןיא קעװא ליװ יז זא ,ןעמארבא טגאזעג טאה הםדה ןעװ
 ענײז טימ רעטריװראפ א טקוקעגנא יז רע טאה ,ןיהא ךיוא טרא§ לשעה־רזוע
 א רע טאה — ןאלפ ןײמ ןעװעג ראג ךאד זיא םאד .ןגיוא עצראװש עםיורג
 טקנעדעג טשינ טאה רע ? ןיוש םאד ײז ןםײװ עשז ןענאװ ןו§ — .ןאטעג טכארט
 רעלק א רע טאה — עיטאפעלעמ זיא םאד .םעד ןגעװ טנאמרעד ןבאה לאז רע
 :טכערעג זיא רעגניםעמ .טפול רעד ןיא ןעװעג ,םינפא ,זיא עעדיא יד ~ .ןאטעג
 רע ןעװ טונימ א ןעװעג זיא׳ם ...ט§ארק עשיטענגאמ א טאה קנאדעג רעד
 זיא יז זא ,ןעײרש ,ןשוק יז ,לדײמ םעד ףיוא ןאט ףראװ א ךיז טלאװעג טאה
 זיא׳ם זא ,טפאכעג דלאב ךיז טאה רע רעבא .קיטכערפ ,םיורג ,ראברעדגואװ ,גולק
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 ,ן6ערט טשינ לאז׳ס סאװ .תױרחא יד ךיז ףיוא ןעמעג וצ טשינ םיא רא§ רעכײלג
 :ןפורעגנא ךיז טאה רע .רעקידלוש רעד ןײז רע טעװ

 .ךא&נײא יוזא טשינראג זיא סאד —

 ׳שינ ףראד׳מ .לבור קיצ6ו6 ןטסאק ףראד׳ס זא ,טגאזעג טאה לשעה־רזוע —
 .סאפ ׳אק

 !ןעײק ךיוא ןעמ ףראד ץײװש רעד ןיא ? טראד ןאט וטסעװ סאװ ןוא ,ונ —
 .ןקיש טעװ אפאפ .ןענידראפ סעפע לע׳כ —

 ? לסינקאנק ן§ור ? ןאט םיא וטסעװ סאװ ,טשינ זא ןוא —
 .ןקיש אי ט׳רע —

 ץימ .דניק־םיפולמ ׳אק ׳שינ ןיוש טסיב .טסײטשראפ וד יװ וט ,אמ ,ונ —
 .ךעלע&וע ײרד טאהעג ןיוש טאה רעטלע ןײד ןיא עמאמ

 ,סאג רעד ףיוא קירוצ ןוא ןיהא טײרדעגמורא ךיז ןבאה הסדה ןוא םארבא
 .טאװארק א ןפיוק ךיז קעװא טאהעג זיא לשעה־רזוע .ןאראטסער ןשײוג םעד ןבענ
 רעמ םיא טסאפ ,טדײלקעג־ץרוק זיא רע ןעװ ,טציא זא ,טהנעטעג טאה םארבא
 .לװאט לקיטש א ףיוא ןעגנאהעגנא ,לספינש ענעדײז־ץראװש עשידיסה סאד טשינ

 .ראגיצ ןײז ןרעביור קיטסאה ןעמונעג טאה םארבא
 — .טדערעג רע טאה — פאק ןײמ רעביא טוט׳מ !השעמ יד זיא יוזא —

 ? ןדערוצפיונוצ ךיז טאהעג טײצ ןיוש ט׳ריא
 .ןדער וצ סאװ אטשינ זיא׳ס —

 ־רא5 וצ סאװ טשיגראג טאה רוחב רעד .טירש ןטלײאעג ׳אק ׳שינ ךאמ —
 ,שטאכ .ןײלא ענײא וטסיב ,טנוזעג טשינ טסרעװ ,ןײז טשינ לאז העש יד .ןריל
 עלא ןו§ ןיהא טקיש׳מ .עטוג א זיא ץײװש רעד ןיא ט§ול יד ,טסעומשעגקירוצ

 — רעדנעל

 !טעז רעטעפ רעד —

 שיטאבעלאב א ,לדײמ־הלכ א ,סעפע טסײה םאװ ? ןעװ ? יוזא יװ רעבא —
 ןשטנעמ טלאװ עדײז ןײד ? טפיולטנא ןוא פאצ־פאל־פאכ ףיוא ךיז טביוה ,דניק
 ףיוא ןײג טעװ װאבישזג רעד .פארא ןעניז ןו§ ,הלילח ,טעװ עמאמ ןײד .טעגרהעג
 .טרעהעג טשינראג באה׳ב .טשינראג רימ לײצרעד :ןטעב םעפע ךיד לע׳כ .רעדער
 רעדנא ןא ...רעיוא ןקניל ןפיוא ךעלביוט ,טכאדעג ריד ראפ טשינ ,ןיב׳כ
 רימ ןלעװ ,ןײז טראד טסעװ ביוא .דנאלסיוא ן׳אק ךיוא רא§ ךיא זא ,זיא השעמ

 .ןדײר§ ןיא ןעעז םעשישטרעמ ךיז
 .ןטביולעגפיוא טאה םינפ םהםדה

 !טסאפש רעטעפ רעד ?ואװ ?ןעװ —

 באה׳כ .ךיוא דרע8 א ןאק דנאלסיוא ן׳אק ןרא§ ?המכח יד זיא םאװ —
 ־ער רעד זיא רעװאנאי ץרעה .לאנרושז םעד ןגעװ טלײצרעד ,ךיז טכוד ,ריד
 ןראפוצ ל׳כיא .לבור טנזיוט קיצפופ ן§אש ףראד׳מ .ראטקעריד ןיב ךיא .ראטקאד

 !ךיוא ץײװש רעד ןיא

 .ראוטארט ןטימ ןיא ןצנאט ןעמונעג טאה הסדה
 .רימ ײב טניואװעג טםלאװ .ןײש ןעװעג טלאװ םאד ,יוא ? תמא עקאט —
 ריא טדער׳מ ♦.ןא יז קוק !אינםכא ןא טימ טגראזאב ןיוש ןיב׳כ :בוט־לזמ —
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 יד זיא ,וטסנײמ ,םאװ,.בלאק א יװ טגנירפש׳ס ןוא ,םעביל טרי§ יז ,םיכודיש
 !רעזײה ןוא דרע ,למיה ?ץײװש

 טכאנ ןוא גאט-ישעמאמ יד .םאמנ יוזא אד ןיוש רימ זיא׳ס ,יוא —
 ליװ׳כ ,םנטײװצ .זדלאה ןופ ןיוש רימ טכירק׳ם-ןעלעשיפ םעד טימ

 .ןיראטקאד א ןרעװ לדײמ א ןאק טראד .ןרידוטש
 ...ענאק א דײ ןטלא ןא טכאמ יז ? ןיראטקאד א טוט ,וטסנײמ ,םאװ ןוא —
 סאװ ?ןעלשעה־רזוע םעד טימ זיא םאװ .ףיול ,ןפיול טםליװ ,ןבלאטסנײמ ראנ

 ? בײװ־ןוא־ןאמ ? הלכ־ןתח ? ןײז טראד ריא טעװ
 .ןעז רימ ןלעװ רעטעפש .ןרידוטש עדײב ןלעװ רימ ? ןײז רימ ןפראד סאװ —

 .ראי ןביז טרעיוד ראטקאד א ןרעװ ? רעטעפש ןעװ —

 .טלא יוזא טשינ ךאנ ןענײז רימ ? סאװ זיא ,ונ —

 ץע רעדא .ךײא ײטשראפ׳כ יצ ןײז רימ לאז רוסא ז סעקיצוצ !רעדניק —
 ־סיוא רוד שילרעטםיוא ןא .טלא יוזא ןיוש ןיב ךיא רעבא ,גנױ יוזא עקאט טנעז

 !טלעװ רעד ןיא ןיב׳כ ואװ ןסיװ וצ ןא טשינ ביוה׳כ .ןסקאװעג

 אמ רעד ךאנ ראנ זיא ,ןעקנעב לע׳כ ביוא .ביל ךיד באה׳כ ,לרעטעפ —
 !ריד ןוא

 ? קעװא טסעװ :סעפע טםײה םאװ .ןיוש קנעב ךיא ןוא ןעקנעב טם׳וד —
 טשינ סעפע רימ ךיז טגײל׳ס ? הטילפ ןכאמ ןוא עשראװ ןזאלרעביא טשפ־טושפ
 רעדא ,דאב־םעראװ ןיא םישדח ראפ א ףיוא קעװא טראפ׳מ ,ײטשראפ׳כ .לכש ןפיוא

 יד ,םײה יד ,עשראװ ,ןליופ רעביא םעפע ןעמ טזאל יוזא יװ רעבא .ואװ־ךעםײװ
 ?קעװא טילפ׳מ ןוא ,החפשמ

 -ןטלאהסיוא טשינ רעמ אד ןאק׳כ —
 רעד .לטראק א בײרש ,טנוזעג ײז .םגעװ־טילש ןטוג א באה !ףיול ,ונ —
 רימ טוט׳ם !אװ־אװא ,ףיט טבארג רע ראנ ,לרעםאװ ליטש א זיא לשעה־רזוע

 !ןביוהעגנא םיא טימ באה׳כ םאװ גנאב ןיוש
 ...זיא רע זא ,טגאזעג ןײלא ךאד טםאה .טביולעג ןײלא םיא ךאד טםאה —

 ןוא רע זא ,ןענײמ טשינ רע לאז .טנידראפ רשכ סע טאה עדײז ןײד —
 .טכערעג ץנאג וטסיב ךות ןיא !םלוע לש ונובר רעד ןעמאזוצ ןענײז תרשמ לפאק
 טשינ ךיא ײטשראפ ןגעװטסעדנופ .הפוח רעד וצ לדײמ ׳אק ׳שינ טפעלש׳מ

 .טסענ רעד וצ קירוצ טמוק עלעגײפ א וליפא .קיניזטכײל יוזא זיא׳מ יװ

 .ןקידנע לע׳כ זא .ןעמוקקירוצ ךיוא ל׳כיא —
 ,לגילפ יד ןעקנעזפא ריד טסעװ !טנגױ ,טנגױ ,ײא .גנאג א ךימ גלאפ —
 ן׳אק ׳שינ ךימ גערפ !ץע טנעז הרפכ ןײמ ראנ ,ןעירבפא עדײב ךײא ט׳ריא
 ךיא .רימ ףיוא דלוש יד ןגײלפיורא יװ־ײס טע׳מ .טשינראג ןופ סײװ׳כ .תוצע

 ...!לזאזעל ריעש רעקיבײא רעד ןיב
 ־נײרא םיא ןוא יצ ןטצעל א ןאטעג ,ראגיצ ןבלאה א ןאטעג פאכ א טאה רע
 ־נופ ןעזרעד טאה רע .ןפיול ןעמונעג רע טאה לײװ א .קאטשניר ןיא ןפראװעג
 ענעשעק ןופ טפאכעגסיורא טאה רע .עקינאמראה א טימ יוג ןדנילב א םנטײװרעד
 ־עגמוא ךיז רע טאה ךאנרעד .ןײרא לטיה ןיא ןפראװעגנײרא םיא ןוא עבטמ א
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 טאה רע .טקורראפ — עכאפאפ יד ,טלפענקעצ ןעװעג זיא רעטו6 סאד .טרעק
 ןןהסדה וצ ןאטעג ײרשעג א

 !ןענעגעזעג ךיז רימאל ז וטסראפ עשז־ןעװ —
 .שיטסאקראס יוזא טנײה זיא רעטע§ רעד .טשינ ךאנ ראפ׳כ —

 א ן טאװארק םעד גנאל יוזא ךיז רע טביולק סאװ ? רוחב רעד זיא ואװ —
 ןײמ טימ טפיולטנא רע ןוא ,סיוא םיא ץופ׳כ ,סיוא םיא דײלק׳כ .רשױ רענײש
 ןײמ :תמא םעד ןגאז ריד ל׳כיא .ןריפסקעש ײב יװ ראג עקאט .עצינעמילפ

 .טיורטעג טשינ םיא ךיא טלאװ ןעפעטס
 .ליװ רעטעפ רעד סאװ טשינ ײטשדאפ׳כ —

 ראנ ,יאנגל טשינ סע גאז׳כ .שטנעמ־רקפה א ,טסירוטנאװא ןא זיא רע —
 ׳עשראװ ןופ — טנײה ,לטעטש םעד ןופ ן&אלטנא רע זיא ןטכענ !סע זיא יוזא
 ןגעװטסעדנופ ,רעניוזא ךיוא ןײלא ןיב׳כ .בײװ ןו1 ן&יולטנא רע טעװ ןגראמ

 !ןדײל לאז שײלפ־ןוא־טולב ןײמ זא ,טשינ ךיא ליװ
 !ןפיולטנא טשינ רימ ןופ ןאק רענײק —

 ןוא הנותח טאה׳מ זא .סעקנעינאפ עצלאטש עניוזא ןעזעג ןיוש טאה׳מ —
 .רעכאמ־שױלעפאק סיוא ןעמ זיא ,רזממ א טאה׳מ

 .ןבאה הנותח ׳שינ לאמנײק ל׳כיא —
 ז עביל עײרפ א ןריפ טסעװ ? עשז־סאװ ז אה —

 .עיצוטיטסניא עשלאפ א זיא טארײה יד —
 ז ןװעשאביצרא ײב ? טנעײלעג סאד וטסאה ואװ —

 .סנײא ץלא —
 ריד לע׳כ !ןאטעגפא ןבאה ךעלכיב עשיראנ ראפ יד סאװ ,דלאװעג יױו —

 .קזוח רימ סיוא טסכאמ וד זא ,ךיז טכוד רימ $ תמא םעד ןגאז
 .קזוח םוש ןײק —

 ...!ירפ סעכאד ?ןיטסיליהינ א ?ןיטסיליציצ א ?וטסיב סאװ —
 .ןעקנאדעג ענײמ באה׳כ ראנ ,דניק א ךיא ןיב רעטעפ ןראפ —

 !ןםיװ ךיוא ליװ׳כ ? ןעקנאדעג ערעסאװ —
 .טירקאפיה א זיא רעטעפ רעד .טסײװ רעטעפ רעד —

 .קיטכיזרעפײא טושפ ןיב׳כ זא ,ארומ באה׳כ .טכערעג טםיב ,אי ? אה —
 !ןרעהפיוא רעטעפ רעד לאז —

 ראנ ,רעװ־׳שינ־םײװ׳כ א ,םאלעװאל א ,ןאושז־ןאד א ,ךיז טכוד ,ןיב׳כ —
 א זיא אמח עמומ ןײד .עביל ךאנ טקנעבעג ןראי עלא באה׳כ זא ,רימ ביולג
 טאה םארבא) א־אד ראנ ,םערוטנאװא ײלרעלא טאהעג באה׳כ .עקטנאמא עפאנק
 וד יװ ענײא אזא .ליוה ןבילבעג זיא (טסורב טײז רעקניל רעד ףיוא ןזיװעגנא
 ןופ ראי־ץראװש א ןראפ וצ טמוק לאמאטימ .טאהעג טשינ לאמנײק ךיא באה
 ןגיוא יד ואװ םיא טימ טספיול ןוא ,קנערק עטפעלשראפ א ,לאפשערעט־ןײלק

 .ןגארט
 א יוזא טאלג זיא רע .טשינראג ךאנ ןםיױו רימ .קעװא יװ־ײס טלאװ׳כ —

 .דנײרפ

 .לדײמ ץילק א ןעװעג ןיב׳כ ןעװ ןומזפ םעד טרעהעג ןיוש באה׳כ —
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 .ןרידוטש רא3׳כ —

 ןײז טבײה ךאנ זומ׳כ !ןטראװרעד טשינ םיא ףיוא ךימ ןאק׳כ .גונעג ׳ונ —
 םעד רידאנ .ךאז רעצנאג רעד ןיא ןשימ טשינ ךימ ליװ׳כ .רעטרע טנזיוט ףיוא
 ײב זיא ,לזמ־םילש רעד ,אביקע גנאל יװ זא ,םענײד דלעה םעד ,םיא גאז .לסילש
 .ןקארשרעד לסיבא ךיז באה׳כ ,לחומ רימ ײז .רימ ײב ןקיטכענ רע ןאק ,ןעניג

 !גנונעדרא ןיא טשינ זיא ץראה ןײמ סאװ ןוורעד ראג ךיז טמענ׳ס

 טשינ ראט רעטעפ רעד ,ראטקאד א וצ ןײגנײרא ףראד רעטע§ רעד —
 .ןפיולמורא יוזא

 ןדעהפיוא .ראי קיסײרד יוזא ןיוש ףיול׳כ !השעמ א ןא ךיז טביוה ,ונ —
 גנילק .גוצ־לענש א וצ ןכילגעג זיא שטנעמ א .טשינ ןעמ ןאק ןענירעד ןטימ ןיא

 .יר5 רעד ןיא ןגראמ רעדא ,טכאנײב טנײה ןא רימ
 הלכ א ןרעװ ךיא זומ ,אד בײלב׳כ ביוא .ביל ךיד באה׳כ ,לרעטע5 ,אי —

 -ןעלעשי§ םעד טימ

 !שוק א ןאט ריד ךיא ךימאל ,רעהא םוק .ןםעגראס ראג ךיא באה סאד —
 ...גיוא ןא וצ טכאמ עדײז ןײד ןעװ ןעװעג טלאװ עטסעב׳ס

 "!ךיד וטםגעמ ןעמעש ,ע§ —

 ,שוק ײװצ ןאטעג םיא ןוא ןציפש־רעגגי5 יד ףיוא טלעטשעגפיוא ךיז טאה יז
 ךיז ןבאה ןרערט .טשוקעגקירוצ ןוא ןעמונעגמורא יז טאה רע .ןקאב עדײב ןיא
 רע יװ (ליפעג שילרעטסיוא ןא טאהעג טאה רע .ןגיוא יד ןיא טלעטשעג םיא
 ,ןגאז םעפע ךאנ טלאװעג טאה רע .לאמעלא ףיוא ריא טימ טנגעזעג ךיז טלאװ
 ןופ ןםירעגפא ךיז טאה םארבא .עקשארד א ןראפעגנא זיא עגר רעד ןיא ראנ
 טאה רע .לפענ א ןענאטשעג םיא זיא ןגיוא יד ראפ .ןגיטשעגנײא זיא ןוא ןהםדה
 םאװ .סערדא סאדיא ןאמרופ םעד טגאזעג ײברעד ןוא טנאה רעד טימ טעכאפעג
 ןגירק טשיב ראנ לאז׳כ — .טכארטעג רע טאה — ? רימ טימ טנײה ךיז טוט
 ןא ןיא ןריפ ןיוש ךימ ןעמ ןאק טײצ רעד ןיא ןגראמ ? טםײװ רעװ .עקאטא ןײק
 .רשיה־ךרד ןופ ןהםדה ןריפפארא םלוע םעד ףיוא ט&ראדעג ךאנ באה׳כ ...הלגע
 טאה רע ...תוחילש ןײמ טריפעגסיוא ,טגאזעגסנײטשמ ,ךיא באה טימרעד
 ןעגנולשעגפארא ןוא ןליפ טימ עלעטעקש א ענעשעק־םעזוב ןו§ ןעמונעגםיורא
 א ײב ןלעטשפא ךיז רעשטוק םעד ןםײהעג רע טאה ךאנרעד .לאמ א טימ ײװצ
 לטניב א ןוא ןאדיא רא8 ןזיור טעקוב א טפיוקעג טאה רע .ןעמולב ןופ בלעװעג
 קיצפופ טגראבעג טאהעג טשרע םיא טאה יז .ןעשאז ראפ ךעלעמילב עלעג
 וצ העדב טאהעג טאה רע .םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ רעיר5 זיא אדיא .לבור
 וצ ײם ,ןסע וצ ײס קשח טאהעג טציא טאה רע .גאט ןצנאג םעד טראד ןבײלב
 רע טאה — ליװ׳ס םאװ ןײז לאז .ןעשאז טימ ןעגנערבראפ וצ ײם ,ןפאלש
 טעװ ,םונהיג א אד זיא׳ס ביוא .טשינ ןעמ טבראטש לאמ ײװצ — .טכארטעג
 יאדװא זיא ,רק3ה זיא ץלא ביוא ןוא ,טורעג ןבאה ןדײ יד ואװ ןסײמש ןעמ

 ,אמח יצ סנײא ץלא זיא ײז .טשינראג ,םינפא ,טרא ןטפערק ערעכעה יד .ליואװ
 רעדא ,ןעלעשיפ טימ ןכאה הנותח הסדה ןאק ןבלאטםרעײז .עשאז יצ ,אדיא יצ

 .ןעמ טפיול ,טפאלק ץראה׳ם גנאל יװ .ןעלשעה־רזוע םעד ןופ ןריפראפ ןזאל ךיז
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 ןכאמ ךעלמירעווז יד .למיה ןיא ךאל ׳אק טשינ ךיוא זיא ׳פא םע ךיז טלעטש
 ...לקופ ענײרט ׳לקױ השמ ׳ךיד ײרד עקשטאק ׳ךלמ לא ...הדועם א

 שזורטם רעד .זיוה םאדיא וצ ןראפעגוצ םארבא זיא תובשחמ עכלעזא טימ
 עיוג א .ןטעקוב עדײב טימ רעיוט ןיא ןײרא טײג רע יװ טקוקעגכאנ םיא טאה
 ןטימ ןאטעג לקאש א טאה ׳טנאה ןיא םטכעקעג לפעט א טימ ןוא ׳לאש א טימ
 ־לעפ ןײק ןענאד ןופ םופ־וצ ןײג טפראדעג טאה ׳המשנ עכעלטםירק א ׳יז .פאק

 ןענײז ןדײ עקיביולג־טשינ יד ןוא ׳טעבראעג טאה ןאמ ריא ואװ ׳ענזיװעצ
 ...ןרוה וצ ןעמולב ןגארטעג ןוא םעקשארד ףיוא ןראפעגמורא

 .לקעלג׳ם ןאטעג שטעװק א ןגיובנלע ןטימ ןוא פערט יד טימ ףיורא זיא רע
 ןטפאהעגםיוא ןא ןיא םיא ראפ ןענאטשעג זיא יז .טנפעעג םיא טאה עשאז
 יז טאה םיפ יד ףיוא .לדײלק שיטאקם א ןיא ןוא עזולב רעםײװ א ןיא ׳לצריש
 םארבא .םעקטיל עטײרב יד רעביא םעװעלאכ עכיוה טימ ׳ךיש עניורב ןגארטעג

 .ןטעקוב עדײב טגנאלרעד ריא טאה

 ן אד ןיוש זיא םאדאמ ןײד —
 ...טשינ ךאנ —

 ןגיובעגפארא ךיז טאה רע .ךיז וצ טקירדעגוצ ןוא ןעמונעגמורא יז טאה רע
 .טשוקעג ריא טימ גנאל ךיז ןוא

 ףיוא ריא וצ טגאזעג רע טאה — !עםקיש ערעײט א טםיב ׳דלאװעג ײװ —
 ...!ןדע־ןג םעט .קםיפ ןםיז א טםאה — .שידײ

 ? ןאפ רעד טוט םאװ ? ןאפ רעד טדער םאװ —

 !לארשי־לכ ראפ ןײז וטםלאז הרפב א .ביל ךיד באה׳כ ׳תילרע ׳גײװש —

 .טשוקעצ ריא טימ ךיז ײנםנופ טאה רע ןוא

8 

 ןײק טשינ ןוא עקשארד ןײק טשינ ןעמונעג טשינ ןבאה הםדה ןוא לשעה־רזוע
 ןעגנאגעג ײז ןענײז רעירפ .םופוצ עשראװ ןײק טזאלעג ךיז ןבאה ײז .ײװמארט
 טימ טקעדאב ׳ענעריורפראפ א ןגעלעג זיא לםײװ יד .קירב רעגארפ רעד רעביא
 רעװש זיא׳ם ןוא לשטנעמ ןײלק א זײא ןרעביא ןכארקעג זיא טײװ ץעגרע .ײנש
 טאה םטכער .לגנײ א רעדא ׳רענעםקאװרעד א זיא םע יצ ןענאקרעד וצ ןעװעג
 עגנאל א ריא רעביא ןגיוצעג ךיז טאה׳ם ןוא קירב א ךאנ ןענאד ןופ ןעזעג ןעמ
 יד .ײרעקארק א טימ ןגיולפעג ןענײז לגײפ .ןענאגאװ־טםאל עטיור טימ ןאב
 ףיוא רעזײה עקיטײצראפ יד .גנילירפ־ברע ןוא ךיור טימ טקעמשעג טאה טפול
 ־מערוט ׳רעכעד עמורק ערעײז טימ טקוקעגרעבירא ןבאה טײז רעװעשראװ רעד
 ײז ןיא ךיז טאה ןוז יד םאװ ׳רעטםנעפ תורוש עטכידעג ׳ןציפש ׳סעקינאג ׳ךעל
 ־עגפיוא ןענײז םנעמיוק ןופ .דלאג יװ ׳לעג אד ׳ײלב יװ ׳םײװ אד טלגיפשעג
 ׳םיורג אד ׳ןײלק אד ןראװעג ׳טזײרקעג ןבאה ןביוט תונחמ .םעביור ןעגנאג
 טעז יז זא ׳ןזיװעגםיוא ךיז טאה ןהםדה .ןרילאק יד ןטײב ןײא ןיא ןטלאהעג
 ןעװעג טלאװ ׳לשעה־רזוע ׳רע טשינ רעגײטש א ׳לאמ ןטשרע םוצ ץלא סאד
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 ׳לטעטש ןײלק א ןו8 רעהא ןעמוקעג טלאװ ״דםדה ,יז ראנ ,רעצניװארפ רעד
 ...עשראװ ןו§ ןטײקנײש יד ריא טזײװ רע ןוא

 זיא קסדה .טאטש־טלא רעביא ןעשזדנאלב טזאלעג ךיז ײז ןבאה ךאנרעד
 ־עג אד זיא ראוטארט רעד .ןעװעג טשינ לאמנײק ךאנ זיא יז ואװ ׳ךעלםעג ײברא5
 ־עג ׳קורב ןפיוא .ןריצאפש טנאקעג םיוק טאה לראפ א זא ,לאמש יוזא ןעװ
 א ראפ טרא גונעג ןעװעג טשינ זיא ,רענײטש ענעבירעגםיוא טימ טרעטסאלפ
 ןבלעװעג יד .ןפמולפ ןופ טעפמאפעג ךאנ אד ןעמ טאה רעםאװ .ןגאװ־ןוא־דרעפ
 ,רעטםנעפ עדנילב ןםעזעג ןענײז ןרעיומ יד ןיא .ןריט ענרעזײא טאהעג ןבאה
 ןענײז לגיצ יד ןיא רעכעל ןופ .רעצכעלעמעג עטקעמעגפא־בלאה ,םעניר עטײרב

 ןענאטשעג גאט ןלעה ןטימ ןיא ןענײז ןרעטמאל ײב .ךעלעגײפ ןגיולפעגםיורא
 .טלעטשעגפא ךיז ןוא ןעגנאגעג ןענײז הסדה ןוא לשעה־רזוע .ךעלדײמ־ןםאג
 .ןראװעג ןגיװשטנא רעדיװ דלאב ןוא םעפע ןגעװ ןדער וצ ןביוהעגנא ןבאה ײז
 לשעה־רזוע טאה — ו קיבײא ףיוא ןעמאזוצ ןבײלב יוזא ןיוש ןענאק רימ ןעװ

 :רע טאה טגאזעג .ןאטעג טכארט א
 ך דימ טשינ ךאנ טנעז ריא —

 ...םענעגנא רעייז זיא׳ם .ןײנ ,ןײנ —
 ןגאלשעגראפ הסדה טאה ,עטערפ רעד ןבענ ,םאג רעגנאל רעד ףיוא ץעגרע
 א ײב ןבאה ײז .לזײה־עפאק א ןיא ןײגנײדא ריא טימ לאז רע ןעלשעה־רזוע
 ןעקנורטעג ןוא ןכוק־זעק ןסעגעג ,עטארעצ טימ ןגיוצעגרעביא ,לשיט ןײלק
 ־עג טאה םיורא סאג ןיא רעטסנע§ סאד .ןעװעג טשינ ןענײז טסעג ןײק .עװאק
 ןלײז עמורק יד ןיא .עיולב ,עטיור ,ענירג ,עלעג — ךעלבײש עטרילאק טאה
 ־נגער ןו§ ןבראפ עלא טרעטיצעג ןבאה ,ײז ןו8 ןגיוצעג ךיז ןבאה םאװ ,ביוטש
 רעטעפ םעד ,ישעדײז םעד ,ישעמאמ ריא ןגעװ טלײצרעד טאה הסדה .ןגיוב
 םאװ ,רעטכאט םהאל עמומ רעד ,עשאמ עניזוק ריא ןו8 ןוא ,ןעפעטס ,םארבא
 ,טרעטשעג ריא טאה ,לאירבג השמ ׳ר רעטעפ רעד ,רעריא רעטאפ רעד שטאכ
 ישעטאט ריא טימ טשינ טדער יז .עיזאנמיג ןיא טרידוטש ןגעװטםעדנופ יז טאה
 זיא לאירבג השמ ׳ר רעטעפ רעד .ןראי ךס א ןיוש — .טלײצרעד הםדה טאה —
 ,טנרעל ןוא לביטש ןיא טציז רע רעדא .בוטש ןיא רעדמערפ א טפיוהרעביא
 ־א5 רעד ןיא רענײק ? ענדאמ טשינ םאד זיא .ןיבר םוצ קעװא טרא8 רע רעדא
 קילב א ןפראװעג ןוא עװאק קולש א ןאטעג טאה יז י ךעלקילג טשינ זיא עילימ
 סאװראפ .טקוקעגנא םיא ײנםנו§ ןוא קנורט א ןאטעג רעדיװ ,ןעלשעה־רזוע ףיוא

 — .טרעלקעג יז טאה — ? טכארט ךיא סאװ ,ץלא םאד ןגאז טשינ םיא ךיא ןאק
 ,רעקידנגײװש־ליטש א ןםעזעג זיא לשעה־רזוע ?פא ךימ טלאה טפארק א רא8 םאװ
 טאה רע ראנ ,טיור ןעװעג טשינ זיא םינפ ןײז ,פאק םענעגיובעגנײא ןא טימ
 יד ,ןקאב יד ןיא ןאט ץעז א טולב סאד םיא ןאק עדנוקעס עדעי זא ,טריפשעג
 .טגערפעג ךיז רע טאה — ? רימ טימ ןײז םאד טעװ םאװ .ןרעטש םעד ,ן8ײלש
 ץלא םעד בילוצ לעװ ךיא יטײקידװעמעש רעד וצ קע ןא ןכאמ זומ ךיא —

 !ןרילרא8
 •קעװא ליװ רע זא ,טםיױו ענײז ישעמאמ יד יצ טגערפעג םיא טאה הסדה
 רעד ,ןדײז ןײז ןגעװ ,לאפשערעט־ןײלק ןגעװ ןדער ןעמונעג טאה רע ןוא ,ןראפ
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 יד ןגיוצראפ טאה רע .טרעטיצעג טאה ליומ ןיד ןײז .רעטסעװש רעד,׳רעטומ
 ויז טאה םינפ ןײז ףיוא קורדםיוא רעד .פיל עטשרעטנוא יד ןםיבראפ ׳ןעמערב
 קירעיורט — דלאב ׳גנערטש ןעזעגםיוא רע טאה לײװ א ? ןטײב ןײא ןיא ןטלאהעג
 ײם ,ןהסדה ףיוא ײם ףראש טקוקעג ןבאה ןגיוא עיולב ענײז .ןריולראפ ןוא
 ןהםדה ןבאה סאװ ׳דײר עשילרעטסיוא טדערעג טאה רע .פאק ריא רעביא ץעגרע
 טשינ טאה רע זא •,ןשטנעמ טנײפ טאה רע זא ׳טגאזעג טאה רע .טרעדנואװראפ
 .שילאראממוא זיא ןײלא טאג זא ? קילג עכעלנעזרעפ םאד רעסיוא ןלאעדיא ןײק
 לאמ םעדעי טאה רע .םיעכהל־וצ ןשלגנײ טימ לופ ןעװעג ןענײז תואמזוג ענײז
 ןיא .ןעגנולשעגפארא סעפע טלאװ רע יװ ׳זדלאה ןטימ גנוגעװאב א טכאמעג

 .טקאהעגפא ךיז רע טאה ןטימ
 ׳יאדװא טנײמ ריא — .ןאטעג גאז א רע טאה — :טרעדיולפעג גונעג ׳וג —

 .עגושמ ןיב׳כ זא
 .טנאסערעטניא רעײז זיא׳ס .טיהאב טאג ׳ןײנ ~

 ...טכערעגמוא ןיב׳כ זא ׳ןײלא םײװ׳כ —
 ־ראפ רעד ןלאפוצ ןביוהעגנא ןיוש טאה ןםיורד ןיא םיורא ןענײז ײז ןעװ
 ןעגנאגעגכרוד ׳סיקװעלאנ ןוא עגנאל קע םײב הםיפת יד ײבראפ ןענײז ײז .טכאנ
 טאה םאג יד ןײגרעבירא םײב .עינדאכעשפ יד ׳ץאלפ־קנאב םעד ׳עקסראמיר יד
 ןקוק רעײגײבראפ יד זא ׳טכודעג ךיז טאה םיא .לברא םײב ןעמונעגנא םיא יז
 טשרע באה ךיא זא ׳ײז ןסײװ ןענאװ ןופ .רעגניפ יד טימ טלטײט׳מ ׳םיא ףיוא
 ־רעד יוזא יװ — .ןלאפעגנײא םיא זיא — ?שױלעפאק םעד ןאטעגנא טנײה

 ... ? ביל יז באה ךיא זא ׳ײז ןענאק

 ןופ .ןפמאל עשירטקעלע יד טנערבעג ןיוש ןבאה רעיוט םענרעזײא ןראפ
 ןראפעגנא ןענײז ןעײװמארט .טניװ רעטלאק א ןזאלבעג טאה ןטראג ןשיסקאז
 טאה הםדה .ןשטנעמ תונחמ טפוטשעג ךיז ןבאה ןראזאב יד םורא .ןטײז עלא ןופ
 ןרילראפ וצ טשינ םיא טאהעג ארומ טלאװ יז יװ ׳םערא םײב ןעמונעגנא םיא
 ײז ןענײז ׳םורא־טראד טריפעג טשינ טאה געװ רעד שטאכ .גנארדעג םעד ןיא
 רעד ןיא .ףיוה סאשאנאי ןיא ןײרא ׳ץאלפ יקםװארימ םעד ׳םעלאה יד ײבראפ
 ־אװש ןטנוב ׳ןזעק־ראצײװש עםיורג ׳רעטופ ןליונק טפיוקראפ טאה׳מ ואװ ׳עלאה
 אד ןיוש ןבאה סע .ןגירשעג עלא סנירעפיוקראפ יד ןבאה ׳שיפ ענהפרט ׳ןעמ
 ןיא .זײװנליונק טפוטשעג ךיז ןבאה םינוק יד .ןפמאל עקיכעלײק יד טנערבעג
 טנערבעג ןבאה ןפמאל־ץילב .זיוה־טכעש א ןבענ ײבראפ ײז ןענײז ףיוה סעשאנאי
 ײב .ליד םענרענײטש ןפיוא םעקשיק טימ טצירפשעג ןבאה םײוג .טקורעגםיורא
 םיפלח עצרוק טימ ןוא םיטחוש ןענאטשעג ןענײז טולב טימ םענאװ ענעראמראמ
 ־טשרע ןא .תופוע ןגירשעג ןבאה ןגײטש ןיא .זדנעג ׳סעקשטאק ׳רעניה ןטבאשעג
 ןעלשעה־רזוע ןעיצ ןעמונעג טאה הסדה .ןעילפ טװאורפעג טאה ןאה רענעטכאשעג
 ׳קראמ־שיפ ןיא .םײװ־ךעלקנערק ןראװעג זיא םינפ ריא .טראד ןופ קעװא לאז רע
 ןענײז סע ןוא ׳סרעטלומ ׳םענאװ ׳םעילאב ןענאטשעג ןענײז ׳ךאד א רעטנוא
 ןבאה טײלעמערא .ןעײלש ׳טכעה ׳ןפראק ןעמואװשעגמורא רעםאװ ןשיטכאנ ןיא
 ־פא .לפאטראק ׳לפע עליופ ׳ןצנארעמאפ עטשטעװקעצ דרע רעד ןופ ןבילקעג
 ׳שיפ ןופ פעק ׳גנירעה ןטצילײאראפ טימ טלדנאהעג ןבאה רעבײװ ענעסילוקעג
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 טקערטשעגסיוא ןבאה סעקילאק ,רעדיל ןעגנוזעג ןבאה סרעלטעב .ןקאז עטעװרעצעג
 עטקיטולבראפ ןיא ,סרעקילפ עטרעדעפראפ .סיפ ךעלטשער ןוא טנעה עטקאהעגפא
 רעקידנעלב רעד ןגעק .תופוע טימ ןשיוק ןגארטעג ןבאה ,לוױטש ןוא ןזיוה
 ויז טאה סע •רעטכידעג ךאנ ןראװעג שינרעטסניפ סאד זיא ןפמאל יד ןופ ןײש
 לשעה־רזוע .ינק יד זיב טסימ ןיא םורא ןעלדנאװ ןשטנעמ יד זא ,טכודעג
 .עניאנג רעד ףיוא סיורא ןוא ענלאמכארק לקיטש א ײבראפ ןענײז הסדה ןוא
 ןאטעג קעמש א טאה׳ס .טניװ רעקיזײא ןא ןזאלב ןביוהעגנא טאה טכאנ ןגעק

 .ןטסוהרעטנוא ןביוהעגנא טאה הסדה .לגאה ןוא ײנש טימ
 ךיז רימ ןלעװ ןעװ ;ןאט טראד ךיז טע׳ס .םײהא ןײג ןזומ ןיוש ל׳כיא —

 זןפערט רעדיװ
 .טליװ ריא ןעװ —

 .וד טגאזעג םיא יז טאה — ןעמארבא ײב ךאד טסקיטכענ וד —
 .אי —

 גאט רעד .רעגײזא ןעצ םורא ,ירפ רעד ןיא ןגראמ ןרינאפעלעט ל׳כיא —
 .רעבירא לענש יוזא סעפע זיא

 .לענש ,אי —
 .ראי קיצפופ ןפאלשפא יוזא ןוא ןפאלשנײא רימ ךיז טליװ לאמלײט —

 .ראי קיצעביז ןפאלשעג רע זיא ,אנת א ןעװעג זיא סע —
 יוזא ןענײז עלא ןוא ,טלאק יוזא אד זיא׳ס .אנקמ םיא ןיב׳כ ? ךעלקריװ —
 עלא .ײנסנופ ןביוהנא ךײלג ײז ןלעװ ,םײהא ןעמוק לעװ׳כ ראנ יװ .שיאאזארפ
 עטשרע יד ךיא לעװ ,ץײװש רעד ןיא ןעמוקנא לע׳כ זא .ןגראזראפ ראנ ךימ ןליװ
 ןקוקסיורא טעװ רעטסנעפ סאד .ןעור ןוא טעב ןיא ןגיל ראנ ,ןאט טשינראג ךאז

 ?טציא וטסײג ואװ :ךיא ןײמ ,ריא טײג ואװ ...ןפלא יד וצ
 .ןעמארבא וצ .טשינ ךאנ סײװ׳כ —

 .טצײהעג טשינ רעכיז זיא׳ס ? ןײלא רענײא ןעוט טראד וטסעװ סאװ —
 .ןענעײל לע׳כ .טשינ ךיוא סאד סײװ׳כ —

 .גאטימ ןײק ןסעגעג טשינ ךאנ טסאה —
 .רעטעפש ןסע לע׳כ —

 .ףלאװ א יװ ,ןײלא רענײא טסבעל וד ? ואװ —
 .וצרעד טניואװעג ןיב׳כ —

 ץעמע רעבא ,טײקמאזנײא ביל באה׳כ .טנאקעג טשינ םע טלאװ ךיא —
 רעד ןײז וד טםעװ ,ץײװש רעד ןיא ןראפ ןלעװ רימ ביוא .רימ םורא ןײז זומ

 -רעקיצנײא
 .ךײא טימ ןײז קידנעטש לעװ ךיא —

 .טכאנ עטוג א .עיזאטנאפ א יװ .ךעלביולגמוא םיוא סעפע רימ טעז סאד —
 .טכאנ עטוג א —

 ♦עידא .ץלא ןגעװ ךיא טכארט ,ןײלא ןיב ךיא זא —
 .עידא —

 טלקאשעג טאה יז .םײהא ןריפ ןסײהעג ךיז ןוא עקשארד א ןפורעגוצ טאה יז
 טלאװ יז יװ ,גנוגעװאב א סעפע טכאמעג וליפא ןוא פאק ןטימ ןעלשעה־רזוע וצ
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 זיא רע .ן&יול ןעמוגעג ןוא טיור ןראװעג זיא רע .שוק־ט6ול א טקישעג םיא
 ףיורא ׳רעיוט ןיא ןײרא זיא רע .זיוה סמארבא וצ ׳עטאלז רעד זיב ןפאלעגוצ יוזא
 ־םניפ ןעװעג קינײװעניא זיא סע .ריט יד טנפעעג לםילש ןטימ ןוא פערט יד טימ
 .טעגיבאק ןיא ןײרא זיא ןוא ערטקעלע יד ןדנוצעגנא טאה רע .טלאק ןוא רעט
 ־ראד קגאש־רעכיב ןופ ןעמונעגםיורא טאה רע .קיטכיל טכאמעג טראד טאה רע
 טאה םע .שיליופ ףיוא טצעזעגרעביא ,״םינימ יד ןופ גנואײטשטגא יד״ םניװ
 ־קע רעד ראפ ןריפ ןזומ ןשיגעפעשאב יד םאװ ׳ףמאק םעד ןגעװ טדערעג ךיז
 טלמאזעגנא ךיז ןטלאװ םע ןטנאפלע לפיװ ןובשח א ןעװעג טראד זיא סע .ץנעטםיז
 ־עגמוא טשינ ןטלאװ תױח יד ןעװ ׳תורוד קילדנעצ ראפ א ךאנ דרע רעד ףיוא
 ׳םיאנוש עקילאצמוא יד ןופ ןוא סעימעדיפע ׳ןטײהקנארק ׳רעגנוה ןופ ןעמוק

 םעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןענײז גגובראדראפ ןוא טיוט •ײז ףיוא ןרעיול םאװ
 פא־טגנעה םנײא .טײקראבטכורפ ןוא טרובעג יװ קיטכיװ יוזא ךײלג טםילארוטאנ

 ...ןרעדנא ןופ
 .סעיװ יד ןםאלשעגוצ ןוא עפאס רעד ףיוא טגײלעגוצ ךיז טאה לשעה־רזוע
 ןעגנורעדנעראפ ןיא ךײר יװ חעװעג זיא גאט רעקיטנײה רעד ךעלרעדנואװ יװ
 ןפארטעג ךיז טאה רע ;םישובלמ עגנאל יד ןאטעגםיוא טאה רע !ןעגנוריםאפ ןוא
 ןענײז םאװ ׳םיאורב עכאװש יד יװ ןעמוקמוא טשינ ראט רע ׳ןײנ .ןהםדה טימ
 !ןעגגולכיורטש עלא ןעמוקרעביא זומ רע .ןדנעטשמוא יד וצ טםאפעגוצ טשינ
 ׳טכאמעג טאה ןײלא רע ןעװ ׳טאג ףיוא ןזאלראפ ךיז ןעמ ןאק יוזא יװ רעבא
 ןעמוקאב ןאק יװ זןםיוטש ׳ןםערפ ׳ןסײב ךיז ןלאז ןשינעפעשאב ענײז זא

 זהחיצר ׳לגנארעג ׳געלשעג טימ טלגנירעגמורא זיא׳מ תעב עביל יד
 ןעמונעג טאה ןאפעלעט רעד ראנ ׳ןעלמירדנײא ןביוהעגנא ןיוש טאה רע
 יצ טםואװעג טשינ טאה רע .רעטריװראפ א ןםירעגפיוא ךיז טאה רע .ןעגנילק
 — ? רימ וצ םע זיא רשפא .ןכאמ קידנםיװ־טשינ ךיז רעדא ׳ןפורפא ךיז רע לאז
 טאה רע רעבא ׳ןיזמוא ןא זיא םאד זא ׳ןענאטשראפ טאה רע .ןלאפעגנײא םיא זיא

 רע .םיא ןעמ טרינאפעלעט םאד זא ׳ליפעג םעד ןופ ןרעװ זיול טנאקעג טשינ
 !ןעשארפ (טגאזעג ןפיל עקידנרעטיצ טימ ןוא לבײרט םאד ןביוהעגפיוא טאה
 ־עג טאה יז .הםדה ןפורעג םיא טאה םאד .םיא וצ ןעװעג תמאב זיא םע
 ןגראמ ןאפעלעט ריא ףיוא ןטראװ לאז רע זא ןוא םיא ןגעװ טכארט יז זא ׳טגאז
 םיא טאה יז .םיטש רעטקאהעגפא ןא טימ ןוא ךיג טדערעג טאה יז .רעגײזא ןעצ
 ־עג טאה יז .ךיק ןיא םיורא טאהעג זיא רעטומ יד .עלאם רעד ןופ ןעגנולקעג

 1 טגערפ
 ן רימ ןגעװ ךיוא טםטכארט וד ? וטסוט םאװ —

 .טרעפטנעעג טאה רע ןוא
 ... ביל ךיד באה׳כ .טײצ עצנאג יד —

 םאד ןעגנאהעגפיוא טאה יז ראנ ׳ןגאז וצ םעפע ךאנ ןביוהעגנא טאה יז
 .רעטסנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא טכײלגעגסיוא ךיז טאה לשעה־רזוע .לבײרט
 טײרגעג ךיז טאה רע .ןאמאר א ןיא דלעה א יװ ׳עביל עםיורג א טריפעג טאה רע
 א ןיא ןײלא רענײא ןוא קירעגנוה ׳ךעלקילג ןעװעג זיא רע .עזײר רעטיױו א וצ

 ...הריד רעטלאק רעדמערפ
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 ךוב־גאט ןשיליופ םהםדה ןופ

 .טפאלש אפאפ .טכאג רעד ןטימ ןיא טציא זיא׳ם :ראורבעפ ןטירד םעד
 .ןאטוצ טשינ גיוא ןײק ןאק ךיא זיולב .ןראװעג ןפאלשטנא ךיוא ןיוש זיא אמאמ
 .אמ ,אפאפ ,לבעמ סאד ,בוטש יד ,עשראװ :דמערפ םיוא טציא רימ טעז ץלא
 — ןעקנעב וצ קיאעפ ןיב ךיא זא ,טלעטשעגראפ טשינ לאמנײק רימ באה ךיא
 ״טםימ ןטימ ףיוה םעד ךאנ ,םאג עקסנאפ רעד ךאנ — וצרעד סיואראפ ךאנ ןוא
 רימ ואוו ,לרעמיצ ןיימ ךאנ ןוא גנוניואוו רעשידאמ־טלא רעזדנוא ךאנ ,ןטםאק

 .ענטומם יוזא ןעװעג טפא זיא
 שיראנ יװ .ץײװש רעד ןיא ןיב ךיא זא ,טמולחעג טבאנ יד רימ ךיז טאה םע
 ןעגײז גרעב יד ןופ ןציפש יד זא ,טבודעג ךיז טאה רימ :ןײז ןאק םולח א
 ־דא .ןענאקלואװ ןופ יװ ,סעכיור עקיטכיל ייז ןופ ךיז ןביוח םע ןוא דלאג םיוא
 ־םיוא ןבאה לײט .ןשטנעמ יװ עסיורג ,קירוצ ןוא ןיהא ןגיולפעג ןענײז םרעל
 ,בולש א ןעװעג זיא םע .טליפשעג טאה קיזומ .זײמרעדעלפ עקיזיר יװ ןעזעג
 א דער ךיא .תומולח ענדאמ עניוזא באה ךיא .סנעמעוו טשינ קנעדעג ךיא ראנ
 רעד זא ,ראפ רימ טמוק לאמוצ .ןצעמע טימ םעיםוקסיד ריפ ןוא טכאנ עצנאג

 .שטנעמ ןײא ןעגײז לשעה־רזוע ןוא םארבא רעטעפ
 ,קירנעה ןגעװ טכארטעג באה ךיא .ןעמאנ רענײש ןייק טשינ זיא לשעה־רזוע
 ערעײז ןוא ענדאמ יוזא עלא ןענייז םידיםח יד .טשינ ךיוא רימ טלעפעג םאד ראנ
 טזומעג עשראװ ןיא אד טלאװ ךיא זא ,קנאדעג רעד .שימטיר טשיג ןענײז ןעמענ
 .דליװ םיוא רימ טעז ,הװקמ רעד ןיא ןײג ןוא לטײש א ןאטנא ,ראה יד ןרעשפא

 ? שיטעטםע טשיג יוזא ץלא םאד זיא סאװראפ
 טקערש רע זא ,טגאז רע .סאלב םיוא טעז רע :ראורבעפ ןטרעפ םעד

 רע .םיואראפ טמיטשאב ןיוש זיא ץלא לײװ ,ץלא ףיואיטײרג זיא רע .טשינ ךיז
 א .ארומ טאה רע זא ,עז ךיא רעבא .ןיראשטעפ יװ ,טםילאטאפ א טעמכ זיא
 ןפיוא רעטיר״ ןײמ זא טלאװעג לאמעלא באה ךיא .גנױ יוזאי זייא ריע םאװ דאש

 .ראי ןעצ טימ רימ ןופ רעטלע ןײז לאז ״דרעפ ןםײװ
 דאמ ךיא זא ,ךימ טנראװ רימ ןיא ץעמע ראנ ,טשינ ךיז קערש ןײלא ךיא
 ,טםײג א רימ ןיא טציז סע .לאפכרוד א טימ ןקידגע ךיז טעװ ץלא זא ןוא תועט א
 ־נערב ךימ ,ןדאש ןאט ראנ רימ ליװ םאװ ,(ןאזרעפ א זיא רע אי)ןאיזרעפ א רעדא
 ־דניק ןופ םיא קנעדעג ךיא .ןטיוט ןוא ןעלמוטעצ ךימ ,טײהנגעלראפ א ןיא ןעג
 דיז זומ דיא .עיזאגמיג ןיא ןוא עלאקש ןיא רימ טימ ןעגנאגעג זיא רעי .ןא זיױו

 !ןעײרפאב םיא ןופ
 ליפ ןעלשעה־רזוע טימ טכארבראפ דיא באה ןטבענ :ראורבעפ 1ט9ני9 סעד
 םײב ןענאטשעג ןענײז רימ .ןטראג ןשיםקאז ןיא טריצאפש ןבאה רימ .ןהעש
 טימ ןםקאװאב ץלא זיא טציא .ןענאװש יד םורא ןעמיװש רעמיוז ואװ ,װאטס
 ײלרעלא טכאמעג ,טצנאטעג ,טשטילגעג דיז ןבאה דעלדײמ ןוא דעלגנײ .זײא
 ןבירשעגפיוא טאה רע .״ןזיור ןופ עיילא״ רעד ןיא ןיירא ןענייז רימ .ןרוגיפ
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 ־אק רעקידנעטשלופ א ןוא ךעלײר6 רע זיא לאמלײט .ײנש ןפיוא ןעמאנ ןײמ
 ־אפ א יװ ןעלטיור ךיז טמענ ןוא קידװעמעש רע טרעװ דלאב רעבא .רעילאװ
 רע .ךײלג ןטלאה טשינ ךיז ליװ רע ראנ .םיא טדײלק שױלעפאק רעד .עקנעינ

 .הבישי רעד ןופ דיסח א יװ ׳ןקור םעד ןײא טגיוב

 ךיא .עשאטפ רעד ףיוא לדנאה־ןטשרואװ א ןיא ןײרא רימ ןענײז טכאנראפ
 באה ךיא .האל עמומ רעד ײב עיצאלאק ןםע לעװ׳כ זא ,םײהא ןעגנולקעגנא באה
 םיא טימ ןיב ךיא ןעװ .עדראטשומ ןוא למעז טימ ךעלעקשיק ײװצ ןעמונעג
 טסע רע ראנ ,טינשפיוא טלעטשאב טאה רע .קירעגנוה ךײלג ךיא רעװ ,ןעמאזוצ
 טםאפ רעסיורג ןײא זיא ןבעל ץנאג ןײז זא ,ךיז טכוד רימ .קינײװ יוזא
 ־אכ ןוא טכעלשעג״ ךוב סרעגנינײװ אטטא ןגעװ טדערעג ןבאה רימ .(תינעת)
 .המשנ ןייק טשינ טאה יורפ א זא ,ןרעגנינײװ טימ ןײא טמיטש רע .״רעטקאר

 !זיא םאד שיראנ יװ

 רע .עטאלז רעד ףיוא ײװמארט ןטימ קעװא רימ ןענײז עשאטפ רעד ןופ
 ,טאהעג ארומ באה ךיא .ןעמארבא וצ ןײגפיורא םיא טימ לאז ךיא טלאװעג טאה
 ןא זא ,טגאזעג םיא באה ךיא .ןעפעטם ןענעגעגאב טראד ךאנ ןענאק רימ זא
 טאה סאד .ןײרא בוטש ןיא רעילאװאק ןײק וצ טשינ טײג עננאפ עכעלטנרא
 רימ זיא רע .טצײרעג םיא טימ זיולב ךיז באה ךיא .ןםארדראפ קראטש םיא
 ןענעגעגאב ןענאק רימ זא ,טאהעג ארומ ךאפנײא באה ךיא !טנעאנ יוזא טציא
 ־פא ןבאה רימ .ףיורא רעטעפש ןיב ךיא .ךיוא ךימ ןאק שזורטס רעד .ןעפעטס
 לאז ,גנאגנײא־דאראפ םעד ךרוד ןײגנײרא טעװ עפעטס ביוא זא ,טםעומשעג

 .םואימ רעײז זיא ץלא םאד .ריט־רעטניה רעד ךרוד סיורא ךיא
 רעד ףיוא ןםעזעג גנאל ןענײז רימ .פמאל םעד ןדנוצעגנא טשינ טאה רע
 .ןכורפשרעדיװ טימ לופ זיא רע .טםעומשעג ןוא טעניבאק םרעטעפ ןיא עפאנאק
 לגנאשזד רעשינאקירפא ןא זיא טלעװ יד זא ,טלאה רע !שיטםימיםעפ יוזא זיא רע
 טדער רע .עיטסעב א ןופ רעקירעדינ ךאנ שילאראמ טײטש שטנעמ רעד זא ןוא
 ,שטנעמ םעד ןיא ןביולג זומ ךיא .ןענײװ ךיז טליװ רימ זא ,גנוגײצרעביא אזא טימ
 ־קע טשינ ךיא ןאק ,טשינ ןעװ .עביל ןיא ״רמשנ רעד ןיא ,טאג־רעה םעד ןיא

 .ןריטסיז

 ךיז טאה ,רעטסניפ רעד ןיא רימ רעביאנגעקא ןםעזעג יוזא זיא רע ןעװ
 קיצרעפ רעדא קיםײרד ןופ ליבםגאמ רערעטלע ןא ןיוש זיא רע זא ,טכודעג רימ
 ,טליפרעד באה ךיא .סרעמאה יװ פאק ןרעביא טפאלקעג רימ ןבאה דײר ענײז .ראי

 .םיא ןא ןבעל טשינ רעמ ןאק ךיא זא

 ןײז ןרעה וצ טוג זיא םע רעבא ,םעיזוליא ענײמ עלא ןגאלשעצ רע לאז
 ,רעכיז ןיב ךיא .םרעםעמ יװ ףראש ןענײז םעיניפא ןוא ןעעדיא ענײז .םיטש
 ץײװש רעד ןיא .םיא וצ ןרעקמוא ךיז טעװ טײהשטנעמ רעד ןיא ןביולג רעד זא
 רימ ? רימ ןפראד ךאנ םאװ .לאעדיא רעזדנוא ןעניפעג ןעמאזוצ רימ ןלעװ
 ןעװ .ןריטוקסיד ,ןענרעל ,ןענעײל וצ ביל ןבאה רימ .שיטנאמאר ,גנױ ןענײז
 ,עלעשיפ פאלצ םעד ףיוא ןטיבראפ טשינ רעיש םיא באה ךיא זא ,טכארט ךיא

 .רעדיוש א ןא ךימ טמענ

 עטםנעש יד ןיב ךיא זא ,טגאזעג טאה רע .טשוקעג גנאל ךיז ןבאה רימ
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 ןעלפאלפ רע טמעג לאמ לײט ?קיטכירפיוא רע זיא .טלעװ רעצנאג רעד ףיוא
 !ועלקילג רעײז ןיב ךיא .גוגעג ,ונ .ראי ןביז ןופ דניק א יװ

 טקעדטנא טעװ דוס רעזדנוא זא ,ןײז טעװ סאװ :טכאנ רעד ןטימ ץא
 זא ,ןײז טעװ םאװ ןוא ■ןןרעװ קנארק לעװ ךיא זא ,ןײז טעװ סאװ יןרעװ
 ףיוא קילג סאד ןעיוב וצ זיא סאד שיגארט יװ ?ןרעװ ףאלש טעװ אמאמ
 רע .״ױדיװ״ סיאטסלאט עיבארכ טנעײלעג ףאלש ןראפ באה ךיא .ןטײקילעפוצ
 .םאנםיוא ןא ןשטנעמ עלא וצ עביל א ךיז ןיא ןטעבראםיוא זומ ןעמ זא ,טגאז
 ,עבאב־ףיטש יד ,תרשמ לפאק ,ןהרפש ־ ןעמעלא ןבאה ביל טפראדעג טלאװ ךיא
 ןוא ,קעפאנק װאלסישטעימ ,קיטאמעטאמ ןופ רערעל םענעזעװעג ןײמ ,ןעלדײא
 ךיא ? עביל אזא ןכײרגרעד ךעלקריװ שטנעמ א ןאק .ךיוא ןכדש םעד עלעװנײז

 .ןװאורפסיוא ןײלא םאד זומ

 ךיא עז ,ןגיוא יד וצ־סילש ךיא ראנ יװ .ורוצ טשיג ךימ ןזאל תומולח יד
 .ןעגנילק רעקעלג ,ןרילאק ײלרעלא ןופ ןעמולב עז ךיא .רעדליב עשיטםאטנאפ
 עצנאג יד זא ,ךיז טכוד רימ .תופרש עכעלנײװעגרעםיוא ןופ ךיור א ליפ ךיא
 ןיא פא ךיז טוט סאװ .ןליוק עקידנעילג טימ רעדלעפ עז ךיא .טנערב טלעװ

 ן ןיזמוא יװ רעמ טשינ ץלא סאד זיא י ןריהעג ערערא עגײמ
 ךיא .טמערוטש ץלא ,רימ ןיא טשיור ץלא יװ ליפ ןוא טעב ןפיוא ץיז ךיא
 גגוגעכער ןײק ןבעגפא טשינ רימ ןאק ךיא רעבא ,ףמאק ןכעלרעניא טימ לופ ןיב

 !ארומ ךאפנײא באה ךיא .אד טײג םע םאװ ןגעװ

 ,שוטאט םעד ןוא אשומאמ ןײמ ןגאזוצ טזומעג באה ךיא :ר.אורבעפ ןטכא םעד
 באה ךיא .ןעלעשיפ םעד טימ הלכ א ןרעװ םורא ןכאװ ײװצ ןיא לעװ ךיא זא
 רע .עלאר ענדאמ א טליפש םארבא רעטעפ רעד .עמערא יד ,טראנעגפא ײז
 .זדנוא רע טפלעה קיטײצכײלג רעבא ,״ערוטנאװא״ רעד ןופ פא ךימ טדער
 רעד ןיא אד זיא םע .עידיםבוס א ןעלשעה־רזוע ראפ ןגירק וצ ךיז טימאב רע
 .ײרעראנש יװ טעמכ םיוא טעז םאד .ןטנעדוטס עמערא ראפ דנאפ אזא ענימג
 סאד ראברעדנואװ יװ .דנאלםיוא ןײק ןראפ וצ ךיוא ךיז טײרג' רעטעפ רעד
 רימ טעז םע !גרעב־ןפלא יד ףיוא ײרד עלא ןריצאפש רימ ןעװ ןעװעג טלאװ
 ךימ טקוק יז .לעג טעמב זיא םינפ ריא .ךאװש רעײז זיא אמ .לאער טשיג סיוא
 ־םניא ןטימ טליפעג טלאװ יז יװ ,ןגיוא עטמולחראפ עםיורג עניוזא טימ ןא

 .ןזאלראפ וצ יז ךיז טײרג ךיא זא ,טקניט
 טעװ יז .ןאמ ןשיטאנאפ ריא טימ טגעג ןיוש ךיז טאה עניג ינאפ יד
 ךיוא ךעלנײשראװ ןלעװ ײז .רעװאנאי ןאפ ןטימ ןבאה הנותח ןכיג 'ןיא םיװעג

 .עפורג עצנאג א טראד ןײז טלאמעד ןלעװ רימ .ץײװש רעד ןיא ןראפ

 ןיא ןעװעג ןעמאזוצ ןענײז רע ןוא עינאלק ,ךיא :ראװבעפ ןטפלע םעד
 רימ ןוא טריטנעירא טשינראג ךיז טאה רע .םאגנזײא רעד ףיוא ןאיזוליא א
 ןארקע ןפיוא .שימאק רעײז ןעװעג זיא םאד .ןרעלקפיוא ץלא טזומעג םיא ןבאה
 טימ ןסאשעג טײהרעליטש ןבאה סנטאש .ןגער רענעדלאג א טצײלפעג טאה
 זדנוא טאה עינאלק .עמוטש יװ ,רעלײמ יד טימ טכאמעג ןבאה ײז ,ןרעװלאװער
 ־עגראפ רימ זיא סאד .םעקלעמאראק ןוא דאלאקאש רעטצניפ רעד ןיא ןבעגעג
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 עשטאמס רעד ןופ הלכ־ןתח ןעװעג ןטלאװ רימ יװ ,שימײה ןוא קיליב ןעמוק
 .סאג

 עגײז ? ףארגאטאמעניק א ןיא יװ ׳ליפש א זיא ץלא זא ,טציא ךיז טכוד רימ
 טשיב ,טסנרע טשינ זיא ךאז ןײק .רעגעלפ ערעזדנוא ,עביל רעזדנוא ,דײר
 ןײא טשינ זיא רע ?טציא רע טכארט סאװ .טיוט רעד טשינ ןוא ןבעל סאד

 .לאמא טימ עכעלטע ראנ ,שטנעמ

 .טגײװש יז ראנ ,ץלא טסײװ אמ ? ךיז טכוד רימ :ראורבעפ ןטפלעװצ סעד

 טגערפעג ןוא ענדאלכ רעד ףיוא רילעװאוי א ײב ןעװעג ןיב ךיא :טכאנײב
 םײב ןענאטשעג ןיב ךיא ןעװ .ךעלרעגגיפ ענײמ ראפ ןבעגעג טלאװ רע לפיװ
 רימ זיא ,ןטנאילירב יד ףיוא לוױטקאפש םעד טימ טקוקעג טאה רע ןוא שיט
 גנוקריװ א ןבאה טעװ סאװ ,סעפע ןאטוצפא ךיז טײרג ךיא זא ,ןראװעג ראלק

 .ןבעל ץנאג ןײמ ףיוא

 ־יור ןביוהעגנא טאה רע ?דמערפ יוזא ןראװעג רימ אפאפ זיא סאװראפ
 ־ײצ רעשיאערבעה רעד ןופ ןעמעלבארפ־ךאש טדײשאב רע ןוא ןראגיצ ןרעכ
 ןיוש טאה ןעמ .םיאנת ףיוא ןטײרג וצ זדנוא ײב ןא ןיוש ךיז טביוה׳מ .גנוט
 רעד .טלעג־המיתח ־ ןפור ײז סאװ סאד ןוא ךעקעל־רעקוצ ןגעװ סעפע טדערעג
 רעד ףיוא ןעמוק ףראד ,רעטאפ סעניג ינאפ רעד ,עגװערדאלאיב ןופ ןיבאר
 רעד ןופ ןידלעה יד ,ךיא רעבא ,טסנרע רעײז סאד ןעמענ עלא ײז .גנובאלראפ

 .רעטאעט־יגטעל ןיא עידעמאק א ןיא יװ ,ןפיולטנא לעװ ,עטכישעג רעצנאג

 ןיב ךיא ?ןגעװ עטכעלש עכלעזא ףיוא לאזקיש רעד ךימ טריפ סאװראפ
 ־נאלפראפ ךימ באה ךיא זא ,ךיז טכוד רימ .ןליפעגראפ ןוא קערש טימ לופ

 !לחומ רימ ײז !רימ ףלעה ,טאג .ץענ א ןיא טרעט

 באה ךיא .ײװ רימ טוט זדלאה רעד :ירפ רעד ןיא ראורבעפ ןטנצרעפ םעד
 ךימ ףראד ךיא .ץיה באה ךיא זא ,ארומ באה ךיא .טסוהעג קראטש טכאנײב
 ןופ סיורא ןזאל ךימ טעװ אמ יצ טסײװ־רעװ רעבא ,םיא טימ ןפערט טנײה
 ןסיורד ןיא .םולח ןיא יװ בעל ךיא .טלפענראפ ,ראלקמוא זיא ץלא .בוטש

 א טימ טרעק שזורטס רעד .עקשארד א טײטש רעיוט םײב .ײנש א טלאפ
 ־רעטעװ רענרעכעלב א ךיז טײרד רעביאנגעקא ןעמיוק ןפיוא .םעזעב ןגנאל

 ןיא ןײרא ןיב ךיא .״טעברא םפיזיס״ ןאמאר םיקםמארעשז ןעײל ךיא .ןאה
 טגײה זיא סע .לטערב־ץלאז א ףיוא שײלפ טצלאז הרפש יװ ןעזעג ןוא ךיק
 ןא ןבעגעג באה ךיא .רעזײה יד רעביא ןעײג טײל־עמערא יד ןוא גאטשרענאד
 !טנוזעג ןײז טסלאז !ןשטנואװעגנא רימ טאה רע ןוא ןשארג ןעצ דײ ןטלא
 ץלא םאד .ןקעטש ןטימ פאלק א ןאטעג ןוא לאמ ײװצ טגאזעג סע טאה רע

 .ךעלנײװעגמוא ראפ סע טמוק רימ רעבא ,ךאפנײא יוזא זיא

 סיואראפ ןיוש קנעב ךיא !גנאב רימ וטםוט יװ ,ענײמ טאטש ,עשראװ
 .עלשיװאפ ןוא טאטש־טלא ןײד ךאנ ,טלעװ רעײנ ןוא עקםװאקלאשראמ ןײד ךאנ
 .ךעלםעג עשידײ ערעדגא יד ןוא װאבישזג םעד ךאנ ןעקנעב וליפא לעװ ךיא
 םעד ףיוא ,ןקירבאפ ןופ סנעמיוק יד ףיוא ,רעכעד עמורק ענײד ףיוא קוק ךיא
 טסיב וד ןקאבעגנײא יװ טציא טשרע ליפ ךיא ןוא םענײד למיה ןטנקלאװעגגא
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 זיא רימ ביוא ראנ /דנאלסיוא ןיא ןבעל וצ טוג סיװעג זיא סע .ץראה ןײמ ןיא
 .ישעבאב ןײמ ןבענ ,סאג עשנעג רעד ףיוא ןגיל ךיא ליװ ׳ןבראטש וצ טרעשאב

 ףלננגגצ לוביפאןג

 ןו§ ץיװרוה לאיתוקי רקוח ןוא םכח םעד ,טגײרפ ןרעײט ןײמ ןופ דובכ םוצ״
 .לאפשערעט־ןײלק

 טאטשראװ םײב טציז דובכ ןײז יװ טסײג ןײמ ןופ ןגיוא יד טימ עז זיא״
 ןעמ :טלעװ רעד ןופ רעגײטש רעד זיא סאד ׳ןונ :ןגאז וצ יוזא טכארט ןוא
 ,טײקידנעטשראפ ןוא טאר טימ םיא טפלעה ןעמ ,ןסיװ ןוא הרות ןאמנגנױ א טנרעל
 טײקראבקנאד ןײז פא ךיז טרעק ,טאטש ןופ םיורא טײג דימלת רעד ןעװ ראנ
 טשינ זיא׳ם זא ,ןגאז ךיא ליװ ,ונ .רעזײװגעװ ןוא רערעל ןײז טםעגראפ רע ןוא
 םאװ ןטײקילעפעג יד טשינ ןוא דובכ ןײז טשינ ןסעגראפ טשינ באה ךיא .יוזא
 טימעג ןײמ .קידנעטש טלאטשעג ןײז טײטש ןױמד ןײמ ראפ .ןאטעג רימ טאה רע
 ןטיונ ענײמ עלא םיא ךיא לײצרעד גנולעטשראפ ןײמ ןיא ןוא םיא ךאנ טקנעב
 זיא םאד ראנ ,ןענפנח וצ םיא ,הלילח ,טשינ סאד בײרש ךיא .ןפארט ןוא

 .טײקיטכיר יד
 קימ רעביא רעבירא זיא ליפ לײװ ,דובכ ןײז וצ ןבירשעג ןטלעז באה ךיא״
 ־עצ ןענײז ןשינעטבארט ןוא רענעלפ ענײמ עלא .טאטש רעםיורג רעד ןיא שפנ
 ןיב ךיא .רעדימראה ןוא שיור ןײז טימ עשראװ ךרכ םעד ןיא ךיור יװ ןעגנאג
 ןעגנולשעגגײא יװ ןבאה סאװ ,ןטקעפא ןוא סעיצאמע ןומה א ןופ ןברק א ןלאפעג
 ־ראפ ןראװעג ןענײז אזאניפש רערעל רעזדנוא ןופ דײר יד וליפא .לכש ןײמ
 יװ ןסאג יד ןיא טעשזדגאלבעג באה ךיא .לבעפ ןופ שיור םעד ןגעקא טסאלב
 ־יוטש א יװ למעזעג םעד ןופ ןראװעג טרעדײלשעג ןיב ךיא .דניק ןריולראפ א
 ,לאמוצ .ןראװעג ןעמונעגפא יװ טעמכ רימ ןופ אד זיא ןסיװ וצ טםול ןײמ .עלעב
 תױתוא יד זא ,טכודעג רימ ךיז טאה ,ךוב א ןיא טקוקעגנײרא באה ךיא ןעװ
 באה ךיא .ןסעפעג עקידײל יװ ,ךות א ןא ןוא שיגעלײא טימ לופ ךיוא ןענײז
 ןעמ טעז ,ךיוה ןענײז רעזײה יד תמחמ ראג ,למיה םוצ קילב ןײמ ןביוהעגפיוא
 ןײמ םעד טיוה ןײמ ףיוא טליפעג אד באה ךיא ןוא ,םיורא טשינ טעמכ םיא

 .טאג זיא שער ןיא טשינ :רעטרעװ יד ןופ
 ־רעביא ץלא טכארטעג באה ךיא ןעװ ,ןהעש ןוא געט טאהעג אד באה ךיא״
 אד רימ טאה לאזקיש רעד ראנ ,לםעק־םונהיג םעד ןופ ןפיולטגא ןוא ןזאלוצ
 ,ןשינעפערט ענײמ עלא ןלײצרעד ןלעװ לאז ךיא ןעװ .טנײרפ טקישעגוצ ךיוא
 באה ךיא םאװ טימ טשינ תמאב םײװ ךיא .ןגיוב רעד ץרוק וצ ןעװעג טלאװ
 :רעניוזא בצמ רעד זיא רוציקב .ןאטעג רימ ןרעװ סאװ ,ןדאנעג עלא יד טנידראפ
 ־פיוא זיא םע יװ ,עשראװ ןיא שיגעראפשנא לקיטש א ןענופעג ךיא באה םיוק
 טעז ,ןיב ךיא .ץײװש דנאל םעד ןיא קעװא לאז ךיא •.ןאלפ רעײנ א ןעמוקעג
 ־רעד ףיוא טשינ החונמ ןײק טשינ ןבאה םאװ ,םיקידצ יד וצ ןכילגעג ,סיוא

 זיא העיסנ רעײג רעד ןופ הביס־טפיוה יד .טלעװ־רענעי ףיוא טשינ ןוא טלעװ
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 ׳תוררש יד .ךארפש עשיםור יד ןדער וצ רעװש רעײז ןא רימ טמוק סע םאװ סאד
 .לארשי־יאנוש ןענײז ׳סנרעטסקע יד ןופ סנעמאזקע יד ףיוא טצעזעג ןענײז םאװ
 ןעמ ׳ןײר ןושל עשינוױ סאד ןדער לאז ןעמ דיפקמ ךעלכעזטפיוה ןענײז ײז
 ץירפ אזא ןעװ .ןצפעל עשידײ ןופ םיורא טמוק סע זא ׳ןענעקרעד טשינ לאז
 ־אה ןוא ימ יד טשינ־וצ ןכאמ רעדעפ ןײז^ ןופ ךירטש ןײא טימ רע ןאק ׳ליװ
 ןעניז ןופ ןפארטאם עקיזאד יד בילוצ ןענײז טײלעגנױ ליפ .ןראי ןופ ןעגנונעפ

 .התימ א ןאטעגנא ךיז רעדא ׳פארא
 ןשטנעמ — עטנרעלעג יד ןענײז ץײװש דנאל ןיא זא ׳טנאקאב ליואװ זיא ׳ונ״
 רעײז טדער דימלת רעד ןעװ טשינ טסירדראפ ײז .טײקיטכערעג ןוא רשױ ןופ
 ןוא ןריפאפ ףיוא טביװעג ןײק טשינ ןגײל ײז .ןטםאמעג ןוא ןײר יוזא טשינ ןושל
 ןענרעל וצ רעגאב א טאה רוחב א זא ׳ןײא־טעז ראםעפארפ א ןעװ .ןטנעמוקאד
 .ןשינעמיוז ןא טעטיםרעוױנוא ןיא ןײרא םיא רע טמענ ׳ןײטשראפ וצ ןריהעג ןוא
 רעדא דײ א רע זיא יצ סנײא ץלא ׳טציטשעג טרעװ ןטײקיאעפ טימ טנעדוטם א
 ־ארפ ןוא םיריוטקאד ןראװעג טראד ןענײז םירוחב־הבישי ענעזעװעג ליפ .יוג א
 ןטכארט םאװ ׳ענעי עלא ראפ טלקמ־םוקמ א ןוא הנידמ עײרפ א זיא םע .ןראסעפ

 .ןעקנאדעג ענעגײא ערעײז
 טעװ םאװ ׳יוזא ביוא ? לכאנ המ ׳ןכ םא :ןטכארט םיװעג טעװ דובכ ןײז״
 רעסאװ ןוא טיורב גנע ףיוא ןבעל וצ טײרג ןיב ךיא ו זיא ץורית רעד ? ןסע ןעמ
 טשינ ןוא טעטיםרעוױנוא ןיא ךײלג ןעמוקנא ןענעק לאז ךיא יבא ׳טיונ ןופ
 ראפ ןםאפ סאװ ׳םעטכישעג ןוא םיללב עשיראנ טימ חומ ןײמ ןרעטאמ ןפראד
 ןײמ ץײװש רעד ןיא ןבאה ןאק ךיא זא ׳טנכערעגםיוא באה ךיא .רעדניק־יקדרד
 טגאזעגוצ רימ טאה ןבעל לאז רעטומ ןײמ .ךאװ א לבור ףניפ ראפ שינעמוקםיוא
 םהרבא ןעמאנ ןטימ טנײרפ א ןעמוקאב אד באה ךיא .טיונ א ןיא ןפלעהוצםיורא
 ןופ םעדײא ןא זיא רע .טפאשנסיװ ןופ רעבאהביל א ןוא ליכשמ א ׳אריפאש
 ןײז ןוא רימ ראפ ןאטעג ליפ טאה רע .טאקשומ םלושמ ׳ר ריבג ןטמיראב םעד

 ׳הבורק א סנײז טאה גנולטימראפ ןײז ךרוד .טקערטשעגםיוא ץלא ךאנ זיא טנאה
 א ןבעג וצ רימ טגיליװאב ׳ןעמאנ ריא זיא הסדה ׳הלותב עטעדליבעג־ךיוה א
 יוליע םענעזעװעג א טימ ןראװעג טנאקאב םיא ךרוד ךיוא ןיב ךיא .עיצקעל
 .רעװאנאי ץרעה ראםעפארפ םכח םעד ׳היפוםוליפ ןופ ראםעפארפ א טציא ןוא
 ןכיגניא טעװ רע .ןעװעג ברקמ ךימ טאה רע ןוא זיוה ןײז ןיא ןעװעג ןיב ךיא
 .ענװערדאלאיב ןופ ןיבר ןופ רעטכאט רעטרעלקעגפיוא רעד טימ ןבאה הנותח
 דורט ןיב ךיא תמחמ ׳לאמ רעדנא ןא דובכ רעײא ןבײרש ךיא לעװ םיטרפ יד

 .געװ ןיא ןעגנוטײרגוצ יד טימ
 עטנאמרעד יד זא ׳יוזא טײרדעג ךיז טאה ןגלאפ ןוא תובים ןופ טײק יד״
 טשינ לעװ ךיא ןוא ץײװש רעד ןיא ךיוא טציא טראפ ׳ןירערעל ןײמ ׳הסדה
 א טאה יז .דנאטשראפ ןטײרב א ןוא ץראה טוג א טאה לדײמ סאד .ןײלא ןײז
 ריא ןוא ןרעטלע עריא .רעטסעװש א יװ רימ זיא יז .שפנ לדײא ןוא רעטיול
 ׳דיסח רענװערדאלאיב ןכײר א ןופ ןוז א ראפ ןבעגסיוא טלאװעג יז ןבאה עדײז
 וצ ךיז טײרג ןוא תונתמ ערעײט יד ןוא תורישע סאד רעביא טזאל יז ראנ
 ןאק ךיא .טפאשנםיװ וצ טרעגאב יז לײװ ׳שינרעטאמ ןוא םוצמצ ןיא ןבעל
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 .ךאז א ןו5 ךאז א ןײטשראפ טעוו דובכ ןײז ראנ ׳ןבײרשםיורא ץלא טשיג אד
 רימ ךיז טכוד סע זא ,ןעגנונעפאה ןיא ןוא ןגראז ןיא ןאטעגנײרא יוזא ןיב ךיא
 ןפיוא םורא לגאװ ךיא ןוא םיפ ענײמ רעטנוא ךיז טלקאש דרע יד םאד לאמוצ
 .םיעגושמ יװ ןפיול עלא .שפנ־יחפ טימ לופ ןענײז טעטש עסיורג יד .והותה םלוע
 תועד עלא .טפאה ןײק טשינ טאה ׳ןפיל יד ןופ סיורא טמוק םאװ ,טראװ םאד
 ןראוועג ןלאפאב אד ןיב ןיילא ךיא .תוצילמ עליוה יוו סעפע ןענייז דײר ןוא
 רשפא ןיב ךיא .עלקה־ףכ ןיא יװ ןפראװעג רעװ ךיא .תוקפס עקילאצמוא ןופ
 ףיוא ךימ ץיטש ךיא .טײקשיראנ ןוא טײקלטײא ןיא ןראװעג טלקיװראפ ךיוא
 טימ לופ זיא געװ אזא .החונמ רעד וצ רעכיג םאװ ןעמוק וצ ־גנוגעפאה ןײא
 ךיא .טירט ענײמ ראפ טײרפשעגםיוא ןענײז ןעגנולכיורטש עקילאצמוא .תונכם
 .ןײלא ךיז רעביא טפאשרעה יד ןרילראפ וצ טשינ תוחוכ עלא ןדנעװגא טפא זומ
 ןוא ראלק ןצנאגניא טשינ ןענײז דײר ענײמ סאװ ,ראה ןײמ ,רימ ביגראפ״'
 ןבײרש לעװ ךיא .תוכירא ךיז טגנאלראפ סע ואװ טראד רצקמ ןיב ךיא סאװ
 עײנ סאד ןטערטאב לעװ ךיא ןעװ ,לצראװ ריא ןוא ךאז רעדעי ןגעװ דובכ ןײז
 םעד סיורא םענ ךיא ןעװ סרעדנוזאב ןוא לאמעלא דובכ ןײז קנעדעג ךיא .דנאל
 .ןעקנאדראפ וצ םיא ץלא באה ךיא .הגתמ א ןבעגעג רימ טאה רע סאװ ,רעגײז
 ןוא דובכ ןײז ךאנ קגעב ךיא .טקראטשעג ןוא טרעטנומעגפיוא ךימ טאה רע
 ,דימלת ןוא טנײרפ רענעבעגעגרעביא ןײז רימ ןופ .דײר עטרעטײלעג עגייז ךאנ

 .געט עלא ןדירפ ןײז ןשראפ ךיא וט גנורעראפ ןוא טפאשביל רעסיורג טימ
 .טענאב לשעה־רזוע

 ־עג ץרוק ןיב ןוא םישובלמ עגנאל יד ןאטעגסיוא ןיוש באה ךיא — .ש .ע״
 .טלאטשעג ןײמ דובכ ןײז ןקיש ןוא ןריפארגאטאפ ןזאל יךיז לעװ ךיא .טדײלק
 רעייא רעבא טעב ךיא .זאלג־לגיפש ןיא הרוצ ענעגייא ןיימ טשיג ןאקרעד ךיא
 רעד ןגעװ ןוא םעד ןגעװ טראװ ןײק ןלאפ ןזאל וצ טשינ םשה ןעמל דובכ
 םיורג טפאשראפ ײז טלאװ םאד ןעד ,החפשמ ןײמ וצ — העיסנ רעטנאמרעד
 ןמ םיורא ןלעװ ןעגנובערטש ענײמ יצ רעכיז טשינ ךיוא ךאנ ןיב ךיא ןוא ,רעצ

 .לעופה לא חכה
 .ל״נה —

 ןצײרד לטיפ^ןן

1 

 ייווצ טיירפשראפ לאמא טימ ךיז ןבאה םורא טנגעג רעד ןיא ןוא וואבישזג ןפיוא
 ולנארק גנילצולפ זיא טאקשומ םלושמ ׳ר זא ,םנטשרע :תורושב עשילרעטםיוא
 רעד ןופ ןפאלטנא זיא ״דסדה ,רעטכאט עקיצנײא םעינױנ זא ,םנטײװצ ;ןראװעג
 זא ,ןעגנורדעגםיורא ךײלג ןבאה ןדײ רעװעשראװ .גנױ א טימ ןעמאזוצ ,םײה
 ־קעווא לאז םלושמ ׳ר ןעװעג םרוג טאה ןפיולטנא סלדיימ םעד :אילת אהב אה
 ־כארק רעד ,עדראװט רעד ,עניאנג רעד ףיוא ךעלביטש־םידיסח יד ןיא .ןלאפ
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 טזאלעג ןבאה סרענרעל םירוחב .שער א ןראװעג זיא ,עקםנאפ רעד ,ענלאמ
 ןיא ןסעומש טלעטשעגקעװא ךיז ןוא ׳בוריע ןא ןא ׳סארמג ענעפא יד ןגיל
 טדערעגסיוא ןבאה ׳תירחש ןטימ ןיא ןטלאהעג ןבאה םאװ ׳טײלעגנױ .ךעלדער
 יד ןיא :םוטעמוא שינע&יולראפ םעד טימ טרעדורעג טאה׳ס .ןענעװאד םײב
 סכירלוא ןיא ׳סרעטםוש ןוא םרעדײנש ןשיװצ ׳סעקטאי יד ןיא ,ךעלמערק־זײפש
 יד :ןסאג ענעי ףיוא וליפא ׳ענגאב רעד ףיוא ןטפעשעג־לבעמ יד ןיא ׳ףיוה
 ןו§ ןבאה רעדניק םמלושמ ׳ר ײב .עשנעג יד ׳רענאקשיצנארפ יד ׳סיקװעלאנ
 יד ןענאטשעג זיא זיוה םמלושמ ׳ר ײב .ןענאפעלעט יד ןעגנולקעג ירפ ץנאג
 ןוא םעקשארד ןראפוצ ןײא ןיא ןטלאהעג ןבאה׳ס ןוא ץנימ ראטקאד ןופ שטאק
 עדײב — הכלמ רתסא ׳בײװ ןײז ןוא ׳לאױ ׳ןוז רעטםטלע סמלושמ ׳ר .םעקמוג
 םײב ןבאה ײז .שינעכארפ א טימ ןגיטשעגםיוא ןענײז — ןעניושראפ ערעװש
 דארג טאה ׳רערעגנײ רעד ׳על׳תנ .ןעמונעצ טשינ עקשארד יד רעיש ןציזםיוא
 טייהקנארק־רעקוצ רעד ץוח א םיראװ ׳טעב ןיא ןגיל ןבײלב טלאזעג גאט םענעי
 ׳עשטלאם בײװ ןײז ײב טלעופעג םיוק טאה רע .ץראה ךאװש א טאהעג רע טאה
 םיא טיימ ןראפעגטימ זיא יז .רעגעלעג ןופ ךיז ןביוהפיוא ןזאל םיא לאז יז
 סמלושמ ׳ר '׳לרעפ .ןליפ ןוא ןעניצידעמ טימ שאט ןלופ א ןעמונעגטימ ןוא
 טאהעג זיא יז .עשראװ ןיא ןעװעג טשינ דארג זיא ׳הנמלא יד ׳רעטכאט עטםטלע
 .עימארגעלעט א טקישעג .ריא טאה׳מ .שזדאל ןײק רחםמ בילוצ ןראפעגקעװא
 טימי ׳רעטרעמכאיעצ א ׳רעטעטםארכעצ א ׳םופוצ ןפיולוצ ןעמוקעג זיא עלעיניפ
 .ןהאל רעטםעװש ןײז טימ רעיוט םײב טנגעגאב ךיז טאה רע .לטיה טקורראפ א
 טאה׳מ .עראװ א טכאמעג ײז טאה ׳גנאגנײרא םײב ןענאטשעג זיא םאװ ׳םלוע רעד

 :טגערפ עלעיניפ יװ טרעהעג
 .ײטשראפ׳כ יצ רוםא ־ןןעשעג אד זיא סאװ —

 :טרעפטנעעג ןוא טנעה יד ןכארבראפ טאה האל ןוא
 !םימחר םיורג ףראד רע ז הנימ אקפנ יד זיא םאװ —

 טגערפעג רעטײװ עלעיניפ טאה — ז ןעינױנ ײב טראד ךיז טוט סאװ —
 :ןאטעג רעטםילפ א ןוא טמירקראפ ךיז טאה האל ןוא

 ...!אש־ש־ש —
 .טראװ םעדעי טרעה למעזעג םאד זא ׳ןמיס א

 רעדניק הנחמ א טלעטשעגנא ךיז טאה ץנימ ראטקאד ןופ שטאק רעד םורא
 ־עניא ןביוש עקיצנאלג יד ךרוד טקוקעגנײרא טאה׳מ .ענעסקאװרעד ךיוא ןוא

 ףיוא טפאגעג טאה׳מ .ןםעזעג עכײװ יד ןוא ןעלנא ןטעבעגםיוא םעד וצ ׳קינײװ
 ףיוא פעניק עםײוו־רעבליז יד טימ ןוא רעדניליצ םעד טימ רעשטוק ןשײוג םעד
 ךיוה ןוא ןלעפ עקיצנאלג ׳ןעלדײװ עצרוק טאהעג ןבאה דרעפ יד .ןאטפאק םעד
 ־מוא טשינ וליפא ךיז ןבאה ײז .הװאג רעשיצירפ טימ לופ ׳פעק ענעםירראפ
 ןופ ראה ןסײרסיוירא טװאורפעג ןבאה סאװ ׳ןטאי ענעםילשעגפא יד וצ טקוקעג
 .עטעראק עטײװצ א ןראפעגנא זיא ץנימ ראטקאד ןכאנ גנאל טשינ .ןקע ערעײז
 ןביוא טלאה׳ם זא ׳ןעלמרומ ןביוהעגא טאה׳מ ןוא ׳ץרעה ראטקאד ןעװעג זיא םע
 א ןעמוקעיגסיורא זיא טסניד יד ימענ .םױליםנאק א ןיוש טכאמ׳מ ןוא טכעלש

 :ןאטעג ײרשעג א ןוא עטמאלפעצ
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 י ןײרא ׳שינ רעיוט ןיא ןיוש ןאק׳מ ? עקשטארג עצראװש יד אד זיא םאװ —
 ? סאבעלאב רעד טכאמ סאװ —

 ־מאלג יד יװ טלעטשעגקעװא ךיז .ןאט ןםיװ וצ קנע טע׳מ :םײהא ץטײג —
 :סעפ

 .רעםאװ לבוק א טימ ןסיגפא ןעמעלא טעװ יז זא ,טנראװעג טאה ימענ ןוא
 גאז א דיומ םרעקעב םעד טאה — ו רוה יד ,טעבנגעגנא גונעג ט׳יז —

 ...!ןײרא סעקשיק עריא ןיא ראעלימ א — .ריא ןגעװ ןאטעג
 טימ ענעדײ א ןאטעג ףור א טאה — ? תרשמ לפאק ץעגרע זיא ואװ —
 ןקידתרבועמ ןרעביא זײפש רעביוק א טימ ןוא לטײש ןטרעביושעצ ןרעביא לאש א

 .ךיוב
 !לפאק זיא טא —

 ׳לטנאמ ןלאמש ןײז ןיא עקשארד א ןופ ןגיטשעגםיוא קנילפ זיא לפאק
 לקניװ ןיא סאריפאפ לטשער א טימ ׳ןקאנ םוצ טקורראפ שױלעפאק־עלעםעק רעד
 רעד ןיא רעקיצרעפ םעד ןאמרופ םעד ןאטעג ףראװ א קיצנוק טאה רע .ליומ
 ׳טראװ א םיא וצ ןדערוצםיורא ןזיװאב ןבאה עקירעגײנ יד רעדײא ךאנ ןוא ׳טפול
 ,םרעגערט .ריט יד טכאמראפ םיא רעטניה טאה׳מ ןוא ןביוא ןעװעג ןיוש רע זיא
 ־עג ןענײז ׳םורא ןפיוה יד ןופ רעײג־קידײל ןוא רעטעברא םתם ,םהלגע־לעב
 טלקיװעג ןבאה ,םרעצנעפש ןוא ךעלבײל ערעײז ןיא ,ראוטארט ןפיוא ןענאטש
 .ךיוה טדערעג ןוא ןראג ןפיוא רעטםנעפ םמלושמ ׳ר וצ טקוקעגפיורא ,ךעלסאריפאפ
 !עדנארג ענעי ןביוהנא ןיוש ךיז טעװ ,לגײא ןא ןכאמוצ ראנ רע לאז —

 !ןטםאקפא׳ט ליפש יד לפיװ םע רימ ןלאז ןגאמראפ —
 .םעטראקנעב יד ראפ גונעג ןבײלב ךאנ טע׳ם —

 .חרת ןטלא םעד ,בײװ טירד א טסילגראפ םיא ךיז טאה׳ם —
 ...!ןײב א ןקעלפא ט׳יז :ןראד ׳שינ פאק רעד ריד לאז —

 — !קינװאבױל א טימ ןפאלטנא זיא רעטכאט םעינױנ רשאב טדער׳מ —
 ךיז ראנ טשרע טאה םאװ ,רעלדנעה־עלעביצ א ,לדײ לעג א ןאטעג גאז א טאה

 .קאז־תילט ןטימ לכעלוש ןופ טרעקעגמוא
 א טאה — !םהא ׳שינ ןיוש םע טלאה׳כ ,ןיורק ױלעמאמ ? ואװ ? ןעװ —

 .ןטפיה יד ײב טפאכעגנא ךיז ןוא רעטכאט םרעקעב םעד ןאטעג גניז
 ? עכלעװ ? יז טםײה יװ —

 ? גנוי רעד זיא רעװ .לקינײא עטםנעש׳ם .הםדה —
 ...!םיע גערפ יאג —

 טאה — !טוג טלאצ ןוא גנאל טראװ טאג !ןיד־רזג אזא !ךארב אזא —
 עטפאטשעגנא יד ,ןענײמ ׳שינ ײז ןלאז — .לבײװ עקידעגארט סאד ןגירשעצ ךיז
 םיורא טפראװ׳מ ןוא טפיוז׳מ ןוא טסערפ׳מ !טלעװ א רקפה זיא׳ם זא ,םיריזח

 !ךיוה רעזײה ײז םע לאז ןפראװ !םעכעבעב יד ןאמערא םעד

 !ןפראװעגםיורא ׳שינ םענײק טאה םלושמ ׳ר ,רענײא קאלפ ,יעה —
 ...!קילטנעמ א רימ רע טכאמ —

 ןראװעג זיא ,קיצנאװצ־ןוא־סקעז עקסװאבישזג רעד ףיוא ,ענימג רעד ןיא
 ׳ר ףיוא גיוא זײב א טאהעג גנאל ןיוש ןבאה םיסנרפ רעװעשראװ יד .קידלמוט
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 רע טאה ,ןבראטשעג זיא בײװ עטײװצ םאד ןעװ ׳קירוצ ראי ףניפ טימ .ןעמלושמ
 עכלעװ ראפ עײלא רעטשרעדאפ רעד ןיא עקרק א להק ײב טלדנאהעגנײא
 טימ טרא םאד טמיוצעגמורא םנטײצאב וליפא טאה רע .לבור טנזיוט ײװצ
 הלהק יד זא ׳טםעומשעג ןעמ טאה טציא .קנאב א טלעטשעגקעװא ןוא ןטעכאטש
 ןיא תמ׳ם ןריניראמנײא ײז ןענאק ׳טשינ ןעװ .ןלאצאב לאמא ךאנ ןםײה ךיז טעװ
 םאװ ׳עטמאאב יד טלדיזעג טאה׳מ .עגארפ ןיא ןבארגאב םיא רעדא ׳ןרעיוז׳
 ־יושעצ .ןזדניל פאט א ראפ הרוכב יד ײז ײב ןראנםיוא ןעמלושמ ׳ר טזאלעג ןבאה
 עקנארק ראפ ריפעק ףיוא ןטעב לביטש־להק ןיא ןעמוק םאװ ׳רעבײװ עטרעב
 ־עגםיוא יד ײם ׳ןפאלש םעד ײם תוללק עטיוט טימ ןטלאשעג ןבאה ׳ךעלעפוע
 ןכאמראפ םאװ ׳םעראזאד ענעםערפעגנא יד ײם ,לקינײא םאד ,דיומ ענעסאל
 .ןדער טשינ ךיז וצ ןזאל ןוא סעיראלעצנאק יד ןופ ןריט ענרעזעלג יד רעטניה ךיז
 ,תױװל עלא ךאנ ןעײג ןוא תונובשח עלא ןםײװ ,םענײא ןדעי ןענאק םאװ ,ןדײ
 לדײמ־הלכ םעינױנ סאװ קידלוש זיא ,ײטלוה רעד ,םארבא זא ,טהנעטעג ןבאה
 ,לעטשנא םעד טכאמעג טאה רענײא רעדעי שטאכ .רשיה־ךרד ןופ פארא זיא
 רע זא ןוא ,רעזײה עשיריבג יד ןיא ךיז טוט׳ם סאװ טנאקאב טוג םיא זיא׳ם זא

 ־עג טשינראג רענײק ןתמא ןיא טאה ,ןגאזםיוא טשינ ליװ רע םאװ ,תודום טסײװ
 ןעװ טשינ ,םאװ ףיוא טשינ ,ןראװעג טפאלשראפ זיא םלושמ ׳ר ןעװ טשינ :טםואװ
 ׳ר ןעװ ,וצ־טכאנראפ טשרע .ןעמעװ טימ טשינ ןוא ןפאלטנא זיא רעטכאט םעינױנ
 רע טאה ,לביטש רענװערדאלאיב ןיא ןעמוקעג זיא ,ןכדש רעד ,רעקצארס עלעװנײז
 א סעפע טאה הםדה יד :יוזא ןעװעג זיא השעמ יד .םיטרפ עלא ןבעגעגרעביא
 טעװ יז זא ,רעטומ רעד טגאזעג יז טאה ירפ רעד ןיא גאטנאמ .עסקיש א עטרבח
 .ןקיטכענ ריא ײב ןבײלב ןוא עגארפ ןיא ץעגרע לאב א ףיוא עםקיש רעד טימ ןײג
 ןײלא עכאד יװ יוזא ןוא ,תילרע רעד ײב ןפאלשעג לאמ לפיװ ןיוש זיא יז תױה
 םיכסמ יז טאה — לםעלש טײרדעגרעביא ןא ,עטרעלקעגפיוא קיטש א ךיוא זיא
 קעװא דיומ יד זיא ,עגארפ ןײק ןראפ וצ טאטשנא זא ,םיוא רעבא טזײװ .ןעװעג
 ןא ,רעריא רעטבילעג רעד ריא ףיוא טראװעג טאה טראד .לאזקאװ ןפיוא
 ץלא .םיעכהל רמומ א ןוא לקינײא שינבר א ,לאפשערעט־ןײלק ןופ םרוקיפא
 םעד ןופ טסואװרעד ךיז ןבאה עמאמ־עטאט זא ,טנכערעגםיוא יוזא ןעװעג זיא
 ,ןעמלושמ ׳ר וצ ןעגנאגרעד זיא הרושב יד ןעװ .ךאנרעד תעל־תעמ א קילגמוא
 .ןביוהפיוא טנאקעג טשינ רעמ ךיז ןוא ןלאפעגקעװא זיא רע .טשלחעג רע טאה
 עכאד .טמירקעגםיוא םיא ךיז טאה םינפ םאד ןוא ןושל םאד ןריולראפ טאה רע
 טזאלעג טאה׳מ .פאק םוצ זײא וצ ריא טגײל׳מ ןוא ןראװעג טפאלשראפ ךיוא זיא
 ײז זא ,ארבם א .ןײרא רעםאװ ןיא יװ ןענײז סעבארד יד ראנ ,ײצילאפ רעד ןסיװ

 ...עקירעמא ןײק קעװא ןענײז
 ןענײז םידיםח רענװערדאלאיב ,תמא ,טניוטשעג ןוא טרעהעג טאה םלוע רעד
 זיא רעטכאט סניבר םענעגײא רעײז .תועומש ײלרעלא וצ ןעװעג טניואװעג
 עשראװ ןיא טריםאפ ןבאה 1905 ןיא עיצולאװער רעד טניז .געװ ןכײלג ןופ פארא
 ־פא ,םישובלמ עגנאל יד ןאטעגסיוא ןבאה םירוחב עשידיסח ,ןפארט ײלרעלא
 רעטכעט עשיטאבעלאב .ןטםינױצ ,םרעקײרטס ,םיעשופ ןראװעג ,דרעב יד טלאגעג
 ,קראי־ױנ ןײק ןפאלטנא ןוא ,םענאטאלראש ,ןטנעדוטם ןיא טבילעגנײא ךיז ןבאה



 201 טאקשומ עילימאפ יד

 ,ךעלבײװ זא ,ןפארטעג טאה׳ם .עניטםעלאפ ןײק ראג רעדא ׳םערײא־םאנעוב ןײק
 ־עג ,רעכיב ענהפרט יד .ןעלטײש יד ןפראװעגפארא ןבאה ,רעדניק ןופ םעמאמ
 .תוחומ יד טמםעגפא ןבאה ,ןײטשראפ לאז רענײא רעדעי זא ,ןאגראשז ןיא ןבירש
 ־שײוג טגרעלעג ײז ןעמ טאה ,ךעלדײמ יד טקישעג טאה׳מ ואװ ,םעלאקש יד ןיא
 לאז ךאז אזא זא ,טכירעג טשינ ךיז ןעמ טאה ןגעװטםעדנופ .תופיצח ןוא טייק
 ־ײא ןא םטאקשומ םלושמ ׳ר ײב ,רעטכאט א םעינױנ ײב ,ןםאג־יד ןיא ןפערט

 .רעדניק יד טימ רעכיז טשינ רעמ זיא רענײק זא ,ןמים א ןעװעג זיא םע .לקינ
 ןעװעג זיא ,ףארט םעד טימ ןעמונעגכרוד יוזא ךיז טאה םלושמ ׳ר םאװ םאד

 .דיםח א ,דײ רעשיטײצראפ א טראפ רע זיא ,תונורםח עלא ײב זא יןכײצ א
 ...!ןטײצ םחישמ — .טהנעטעג ןדײ ןבאה — י טלעװ־קע זיא׳ם ,אװ־אװא —
 זיא ןםיורד ןיא .לאמעלא יװ רעטעפש החנמ ןענעװאד טלעטשעג ךיז טאה׳מ
 ןיא .ןרעטש טימ ןעװעג לופ ןיוש זיא למיה רעד .טכאנ קאטש ןעװעג ןיוש
 קיצנײא ןא טקנאצעג טאה תורנ השש םײב זיולב .רעטםניפ ןעװעג זיא לביטש
 טרעהעג לאמ םאד ןעמ טאה הרשע־הנומש רעליטש רעד ײב .טכיל־טײצראי
 ןיא ךיז ײב טאהעג טאה רענעװאד יד ןופ רעדעי טעמב .ןשיגעצכערק ךם א
 ־אר םײהא טכארבעג ןבאה ײז .לדײמ א רעדא ,רוחב םענעראװעג־עילאק א זיוה

 יד .ןעגנולמאזראפ ײלרעלא ףיוא ןעגנאגעג זיא׳מ .ןקעטאילביב יד ןופ ןענאמ
 עטריםראגםיוא ןכאמ טזאלעג ךיז ,ןטיה ןיא טצופעגםיוא ךיז ןבאה ךעלדיימ

 ןיא ןעגנאגעג ,ןטראג ןשיםקאז ןיא טריצאפשמורא ,לברא עצרוק טימ ,רעדײלק
 ,טנשרדעג ןבאה םרענדער .טפײזעג ןוא טמעקעג ךיז ןעמ טאה תבש .רעטאעט
 .לארשי־ץרא ןעיובפיוא ןײלא ראנ ״דלואג רעד ףיוא ןטראװ טשינ ןפראד ןדײ זא
 ןגעק טעװעטנובעג ךיז ןוא םעטאיצאפ ,םרעלעק ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא׳מ
 .רעמ ןוא רעמ ץלא ןדײ טפדורעג עקאט טאה׳מ ? ןגאז ןעמ לאז יאמלה .רעםײק
 .ןעמארק עשידײ ןיא ןפיוק טשיג לאז׳מ טאקיאב א טכאמעג ןבאה ןקאילאפ יד
 ןקישקעװא טזומעג טאה׳מ .רערעװש ןראװעג גאט וצ גאט ןופ זיא הםנרפ יד
 לביטש רענװערדאלאיב ןיא .םהכאלמ ןענרעל ײז רעדא ,ןטפעשעג ןיא רעדניק יד
 טעװ עשז־םאװ .הרות־לוק א טרעהעג ןטלעז ךאװ רעד ןטימ ןיא ןיוש ןעמ טאה
 ןצנאגניא ,הלילח ,לאז ןליופ זא ,הנכם א ןעװעג זיא׳ם ?תילכת רעד ןייז
 הלכשה יד ואװ ,עטיל רעד ןיא ײברעד ןטלאהעג ןיוש טאה׳ם יװ ,ןרעװ עילאק
 גנאל יװ .ןעמוק לאז חישמ :הצע ןײא ןעװעג זיא׳ם .ןברוח א טכאמעגנא טאה

 ...!ןדײ אד ךאג ןענײז׳ם
 ןופ ךיז טאה ,בושת םימחרב ךריע םילשורילו :טגאזעג טאה ןזח רעד ןעװ
 יװ ? למיה ןיא ןטראװ לאז׳מ רועיש.רעד זיא לפיװ .ץפיז א ןםירעגםיורא םלוע

 ? קלאפ טקינײפעג ןײז ןװאורפםיוא ךרבתי םשה טעװ גנאל
 ,ינק יד ףיוא טנעה יד ,קנאב א ףיוא ןםעזעג זיא רעקצארם עלעװנײז ׳ר
 םאװ םעד ץוח א .תוכשח טימ לופ — דראב יד ,טזאלעגפארא — פאק רעד
 א טאהעג ןפיולטנא םהםדה ןופ עלעװנײז ׳ר טאה ,רעטיב ןעװעג ללכב זיא׳ם
 .טלעג־תונכדש םעניובראק טרעדנוה ףגיפ ןגירק טלאזעג טאה רע .קזיה ןםיורג
 וצ הנותח רעטכאט א טאהעג ךיוא ןײלא טאה רע ןוא חםפ וצ ןעגנאגעג זיא׳ם

 •ןכאמ
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 פמאל־טפאנ רעד טאה ׳ןגעלעג זיא םלושמ ׳ר ואװ ׳בוטש־ףאלש רעד ןיא
 ןופ״ןירעטכעװ א ןסעזעג זיא טעב־ןקנארק םײב .טקורעגנײרא־בלאה טנערבעג
 ןפיוא ׳ךוטראפ םײװ א ןיא ןוא לבײה א ןיא ׳עטסישט ףיוא לאטיפש ןשידײ
 ־עגםיורא ןײלא טאהעג יז טאה ץנימ ראטקאד רעד .רעגײטש ןשידאמ־קיטנײה
 טאהעג טשינ טאה יז תמחמ .גאט א לבור ײרד ןלאצ טזומעג ריא טאה׳מ ןוא ןפור
 ־טאלב רעשידײ רעד ןיא ןאמאר א טנעײלעג ןוא ןסעזעג יז זיא ׳ןאט וצ םאװ
 סעיװ יד .םנשיק ײװצ ףיוא טראפשעגנא ןעװעג זיא פאק םמלושמ ׳ר .גנוטײצ
 ענעטעמראפ א טאהעג טאה םינפ ענעלאפעגנײא םאד .טכאמראפ ןעװעג ןענײז
 ןעװ ׳ןנימ־רב א ראפ ןעמעננא טנאקעג םיא טלאװ׳מ .תמ א ייב יװ ׳טייקלעג
 עקיציפש יד ןוא ןיק ץיפש ןפיוא עלעדרעב ערעטיש עסײװ סאד םאװ םאד טשינ
 טנאװעגטעב ׳תואופר טימ טקעמשעג אד טאה׳ם .טלקאשעג םיוק ךיז ןבאה ןסנאװ
 זא ׳טכודעג ךיז טאה ׳ןפאלש םעד ףיוא טקוקעג טאה׳מ ןעװ .ןכוסמ־הלוח ןוא
 .שינעוט קיטלעװ־רעד־טשינ א טימ ןעמונראפ זיא רע ראנ ׳טפאלש רע טשינ
 ךרוד טעז׳מ זא ׳ןזיװעגםיוא ךיז טאה׳ס ןוא טשטײנקעג ךיז טאה ןרעטש רעד
 ןעמונעג ךיז לאמוצ ןבאה ךעלעשיק־ןקאב יד .תונױער ןופ ףיול םעד טיוה רעד
 רעפאלש רעד טאה לאמ וצ לאמ ןופ .טרירעג ךיז ןבאה ןפיל עםײװ יד .ןעלטיור
 ןםיוו וצ ןעװעג רעװש זיא׳ס ןוא ׳םורב ןליטש א רעדא ׳למרומ א טזאלעגםיורא
 ןעלגניר םאװ ׳ענעעזעג־טשינ יד ןופ רעדא ׳זאנ רעד ןופ ׳ליומ ןופ םאד טמוק יצ
 זא ׳לדײמ םעד טגאזעגנא טאה׳מ .ןבראטש םײב טלאה םאװ ׳ןקינעי םעד םורא
 עטלאק לםיב א ןײרא ליומ ןיא ןבעג םיא יז לאז ׳ןפאכפיוא ךיז לאז ןקז רעד ביוא
 טשינ ךיז ןוא ןהעש עגנאל ןגעלעג יוזא ןיוש זיא רע רעבא .ןיצידעמ א ןוא ײט
 טײהרעמוטש טריפ רעקנארק רעד זא ׳ןעמוקעגראפ זיא לאמוצ .טקעװעגרעביא
 יװ רעגײטש א ׳ןושל ןא טרעפטנע ׳תונעט סיוא־טרעה ׳ןצעמע טימ חוכיו א

 ...ןובשחו־ןיד ןבעגפא ןביוהנא סנטײצאב ןיוש טלאװ רע

 .םינפ גערב א טקעטשעגנײרא ןוא ריט יד טגײנעגפיוא טאה לטעמורפ־עזיור
 טשינ זיא רעפאלש רעד יצ רעטסעװש רעד ײב טגערפעג קנואװ ןפיוא טאה יז
 רעדיװ ריט יד יז טאה ׳ןײנ ףיוא ןכײצ א ןבעגעג טאה ענעי ןעװ .ןעמוקעגפיוא

 .שיור א ןא ׳ךעלעמאפ ׳טראפשעגוצ

 ׳ןרינש ׳רעטכעט ׳ןיז סמלושמ ׳ר טימ ןעװעג לופ ןענײז ןבוטש ערעדנא יד
 רעד ןיא ןסירעגנײרא ךיז ןבאה םאװ ׳טײל עדמערפ לפײה א ןוא ךעלקינײא
 ןטשרע ןופ ןיז ײװצ יד ׳על׳תנ ןוא לאױ .ענעגײא יװ טעראפעגמורא ךיז ןוא הריד
 ־עגנא ןעװעג זיא לאױ .ןלוטש־רעטאפ ףיוא ׳עלאם רעד ןיא ןסעזעג ןענײז ׳בײװ
 .לדנעב א טימ לטיה ךיוה א ןיא ןוא עטאפאק רענעגאפלא רעטײרב א ןיא ןאט
 ־רעדנאנופ ןעװעג זיא סאװ ׳דראב עלעג־ריב יד טמעקעג רעגניפ יד טימ טאה רע
 לאמ ןויפ .ףעזױ ץנארפ רעסײק םײב ׳לידבהל ׳יװ ׳ןציפש ײװצ ןיא טײרפשעג
 ־עג ׳רעגײז םענעדלאג ןסיורג א לטםעװ ןופ ןעמונעגסיורא רע טאה לאמ וצ
 טשינ אד טאה רע .טאלברעפיצ ןפיוא קוק א ןאטעג ןוא ךעלקעד ײרד יד טנפע
 םעדעייטאה רע .ןטפעשעג ענײז טאהעג טאה רע .לאױ ׳ןאט וצ םאװ טאהעג
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 .םײהא ןײג זומ רע זא ״דכלמ רתסא ,בײװ ןײז ײב ןטעב ןעמונעג ךיז ײנםנופ לאמ
 ־קעװא טשינ טםאפ׳ס זא ,טמיורעגנײא לאמ םעדעי םיא טאה הכלמ רתסא רעבא
 רעד ןוא האװצ רעד ןגעװ טעשטפעשעג סעפע ךיוא טאה ענעדײ יד .ןײגוצ
 ןאק אד ןציז ןײז סאװ טימ ןעמענאב טנאקעג טשינ טאה לאױ שטאכ ,השורי
 ןײא טרעכיודעג רע טאה ,ןאט וצ םאװ ןבאה טשינ ןופ .ןשרעדנארעביא סעפע
 טכאמעג טאה רע .ץיפש־ןראגיצ םענעניטשרוב א ןיא ,ןרעדנא ןכאנ ראגיצ
 סרעטאפ םעד ןבעלרעד לאז ,לאױ ,רע ןעװ וליפא זא ,ןובשח א קנאדעג ןיא
 ןבראטש לאז רע ביוא .ראי קיצנאװצ עכלעװ יװ רעמ טשינ םיא טבײלב ,רעטלע
 ראי א םלוע םעד ףיוא ךיז ןעײרדוצמורא ןצנאגניא ךאנ רע טאה ,קיצעביז וצ
 .רעדניק יד רא§ ןדײם י.טלעג ךאנ שינעגאי סאד זיא סאװ ,יוזא ביוא ,טנײה .ןעצ
 ןוא רעדירב ענײז יװ ןעיאמשמורא יוזא יאדװא טעב־ןטיוט ןײז ײב ןלעװ סאװ
 ןיא טקיופעג ,טמורבעג ,טםוהעג טאה רע ...ןטאט םײב טציא ןעוט רעטםעװש

 :ןעל׳תנ וצ ןאטעג גאז א ןוא עקשופ־ןראגיצ רענרעבליז רעד
 .םילבה לבה ץלא זיא׳ם —

 טרע&טנעעג על׳תנ טאה — ןבעל עצנאג׳ם ,קאבאט קעמש א טרעװ זיא׳ם —
 .ליפ א ןעגנולשעגפארא ןוא

 סאד ,עשטלאס .םײה רעד ןיא ךיז ײב יװ טריפעגפיוא אד ךיז טאה על׳תנ
 .ךיש־קעטש עכײװ ןאטעגנא םיא ןוא ןטעלעוױטש יד ןאטעגםיוא םיא טאה ,בײװ
 ןופ טאה יז .עלעקנעב־םופ א טלעטשעגרעטנוא םיא יז טאה סיפ יד רעטנוא
 זיא רע ןוא ןצאל ענעדײז יד טימ עטאפאק עטקאהעג יד ןעמונעגפארא םיא
 א ןיא ןוא ,עקײרק א טימ ןדנובעגמורא קארפאלש םענעשױלפ א ןיא ןײרא
 :ןשינעקיװקרעד ןעגנערב ןײא ןיא ןטלאהעג םיא טאה יז .עלעפאק קיקע־ריפ
 ןטילעג טאה רע לײװ ,ןצונ טראטעג טשינ רע טאה רעקוצ ןײק)ןיראכאם טימ ײט
 לסיב א ,לרעבעל ןרעניה א ,ץנאערמאפ לקיטש א ,(טײהקנארק־רעקוצ רעד ףיוא
 ןיא טקוקעגנײרא על׳תנ טאה ,תובשחמ עקירעיורט ןטכארט וצ טאטשנא .קינשיװ
 ןו6 ףום םוצ זיב םיבוט־םימי עלא טנכערעגסיוא ןעװעג ןענײז סע ואװ ,חול א
 .טעטש עשיםור יד ןיא ףיונוצ ךיז ןראפ סאװ ,םידיראי עלא ןוא ,יששה ףלא
 ־רעײפ ,עידניא ,םאים ,עניכ ןגעװ ןעגנובײרשאב ןעװעג ךיוא טראד ןענײז םע
 ,לאפ־דראנ םײב ,רעדנעל־ןו&צ יד ןיא טסערפ עקידארומ יד ןגעװ ןוא ,דנאל
 ? תבש ןדײ טראד ןטלאה יװ .טכאנ םישדח סקעז ןוא גאט םישדח סקעז זיא׳ס ואװ
 ־רעביא קשח טא.דעג טאה רע .רעגײז ןפיוא ןדײם — .טרעלקעג על׳תנ טאה —
 ןרעטלע ןײז רא6 טמעשעג ךיז טאה רע ראנ ,ןעשטלאס טימ םעד ןגעװ ןדערוצ

 .ןלאױ ,רעדורב
 — ןײלא ךיז וצ טלמרומעג על׳תנ טאה — ו ךעלעטלעװ טימ טלעװ א —

 ...וגנאג א ךימ גלא§
 בוטש ןופ ןעגנאגעגמורא זיא ,בײװ ןטײװצ ןו6 ןוז רערעטלע רעד ,עלעיניפ
 טאה עלעיניפ .לטאלאכ טלפענקעצ א ןיא ,לטיה טײרדראפ א ןיא בוטש וצ
 ־סיוא ןעװעג םיא זיא םינפ םאד ראנ ,ךיק ןיא ןאט וצ סאװ טאהעג טשינראג
 ־עגםיוא טאה רע ןוא ןסעגעג טאהעג טשינ ןא ירפרעדניא ןו6 טאה רע .טסירעג
 טאה ,עשידנעלרוק יד ״דנח בײװ ןײז .טכשוחראפ ,טרעגאמעגפא ,טרעביושעצ ןעז
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 טימ לײװ ,ןםע ןעמוקמײהא לאז רע טרינאפעלעט טאהעג לאמ ײװצ ןיוש םיא
 אד זיא עלעיניפ רעבא ׳ןכאמ־טנוזעג טשינ ןטאט םעד רע טעװ ןטסאפ ןײז
 ,רעטםעװש יד ,רעדירב יד וצ — םענײא ןדעי וצ טדערעג טאה רע .ןבילבעג
 ־עג זיא רע .ןשטנעמ עדמערפ וצ ןוא ןטםניד יד וצ וליפא ןוא ,םנירעגעװש יד
 טשינ ץעגרע ןיא ,ןפיל יד ןסיבעג ,טרעבישעג ךיז ,בוטש וצ בוטש ןופ ןפאל
 ־עג ןײלא ךיז רע טאה — י ןאט אד ךיא ףראד םאװ .החונמ םוקמ ןײק ןענופעג
 טאה עלעיניפ לפיװ רעבא !רקפה ףיוא ץלא ןזאל טשינ ךאד ןאק׳מ — .טגערפ
 םניוזא םאװ טימ ןײגרעד טנאקעג טשינ רע טאה ,חומ םעד טרעטאמעג טשינ

 ןײרא רע זיא ,דײר ןוא ןשינעײרדמורא עגנאל ךאנ .ןעמענראפ אד ךיז לאז רע
 ןקוקכרוד ןעמונעג ןוא שיט־בײרש םנטאט ןיא דאלפוש א טנפעעג ,טעניבאק ןיא
 ,םיבורק ,םירחום ,םינבר ןופ וױרב ,ןעלסקעװ ענעםירעגנײא :ןריפאפ עטלא
 ,תובישי ןופ ךעלטיװק עטלפמעטםעג ,ןטקארטנאק ענעגנאגעגםיוא־גנאל ,םרעראנש
 ,ךעלריפאפ םתם ןוא תונובשח ײלרעלא ,סהארוה־הרומ־לקניװ ,סהרות־דומלת
 רעײז זיא׳ם סאװ ןוא ןעמוק ײז ןעמעװ ןופ ןײגרעד וצ רעװש ןעװעג זיא׳ם םאװ
 עלעיניפ טאה — ז ןבאה ןעניז ןיא טנאקעג ץלא סאד עטאט רעד טאה יװ .קעװצ
 ןופ טעבנגאב יאדװא םיא טאה לפאק רעד ,דלאװעג ,ײװ — .טשודיחעג ךיז
 זיא םאװ ,עסאק ענרעזײא יד ןענעפע טװאורפעג טאה רע :םיפ יד זיב פאק
 רע טאה — ? ןײז אד טעװ םאװ ,ןסאלשראפ ןעװעג זיא יז ראנ ,ןענאטשעג אד
 ־ןוא־באה עצנאג׳ם .ןפעלשעצ ןוא ןפאכעצ ץלא טע׳מ — .טדערעג ןײלא ךיז וצ

 ...ןשארג א ןא ןבײלב ,הלילח ,ן׳רימ .סטוג
 טימ טסעומשעג ןוא ךיק ןיא ןסעזעג זיא ,רעטכאט עטםגנײ םמלושמ ׳ר ״ראל
 רעד זא ,טהנעטעג טאה ימענ ,ןהםדה ןגעװ ןעמ טאה טדערעג .טסניד רעד ימענ
 ־עג טשינ דלאב ריא זיא ,ר§ס סאד ןבירשעגרעביא אד טאה סאװ ,רוחב־םערא
 ןםײר ײז •.תױח רעצניװארפ יד טימ לאמעלא זיא יוזא .קילב ןטשרע ןופ ,ןלע§
 ןײרא ןבײרט ײז .ךעלדײמ עטסנעש יד םיורא ןביוה ײז .זײװכעלםיב ןײרא ךיז
 טלאװ ,ןפאש וצ טאהעג טלאװ ,ימענ ,יז ןעװ .טארקנאב ןיא םירחום רעװעשראװ
 ־נײלק יד טזאלעגנײרא טשינ ןוא עקטאגאר רעד ײב ךאװ א טלעטשעגקעװא יז
 ...!דנאל־ריזח רעײז ןיא ןקעטש ןבײלב טראד ײז ןלאז .סערײמ עקידלטעטש
 !זדנעג ףיוא שינעטערעג א ראי־ײח זיא׳ס זא ,םעד ןגעװ טסעומשעג ךיוא טאה׳מ
 ןענעקירט ןאק׳מ זא :ראי־רוביע ןא זיא׳ם לײװ ,טעפש ןלאפסיוא טעװ חספ זא
 זא ,טלײצרעד טאה האל .רעקעב םוצ ןײג וצ טאטשנא ןוױוא־קאב ןיא לפרא5
 עשימײה יד ײב רעדײלק ןײק ןעײנ ןזאל טשינ ךיז לא5 ןײק רא§ ליװ עשאמ ריא
 ־עשזאה רעד ףיוא ץעגרע רעדײנש־ןעמאד א ןענופעגםיוא טאה יז ראנ ,סרעדײנש
 רעקינײװ טשינ ןא־טסאפ ,לאנרושז א ןו§ ןאסאפ םעד ןבײלקםיוא טזאל רע .סאג
 ךיק ןיא ןײרא זיא לאמוצ ,ןעלגיפש טימ לופ בוטש א טאה ןוא לאמ ײרד יװ
 ־עג ,ליוק רעקידנעילג א ײב םאריפאפ א טרעכיורראפ טאה רע .תרשמ לפאק
 א טדערעגםיוא סגעװ ןײא רא5 ןוא רעכעל־זאנ יד ןופ ךיור ךעלעקײק ןזאלב
 ־ראפ טשינ ןהאל ןאק לפאק זא ,טםואװעג טאה ימענ .ןהאל טימ רעטרעװ ראפ
 םעד ןפלאהעגוצ טאה יז ןוא• ,גאט וצ טנײה זיב ריא ןיא טבילעגנײא זיא ,ןסעג
 ריא ףיוא ןקילב עקיטײז ן&ראװעג ײברעד טאה יז .ןסעומשפיונוצ ךיז לראפ
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 ־טית ריא ןיא ןםעזעג ׳טשינראג לאמנײק יװ ,זיא םאװ ,עינאמ ,ןירע&לעהוצ
 טנאקעג טשינ ץלא ךאנ טאה יז .ןטראק טגײלעגםיוא ןוא לכעלאש טלמילבעג
 ׳ןידנאלב א ןײז טעװ רעריא רעטרעשאב רעד יצ ,עינאמ עצראװש יד ,ןײגרעד

 ...טענורב א רעדא
 .אמח טײהקנארק םרעטאפ ןופ ןעמונעגכרוד ךיז טאה רעדניק עלא ןופ רעמ
 ,ןעמארבא ןופ קעװא זיא יז זא ,טציא דארג .רעיופאק ןעגנאגעג ריא זיא ץלא
 רעדירב יד זא ,ןעװעג רעכיז זיא יז .ןלאפקעװא טפראדעג רעטאפ רעד טאה
 טשינראג טעװ ריא ןוא ןגעמראפ עצנאג םאד ןעמענוצ ןלעװ רעטםעװש ןוא
 הלחנ־ריבעמ האװצ ןײז ןיא טאה רעטאפ רעד זא ,טאהעג ארומ טאה יז .ןבײלב
 ץוח א .רעטכעט יד ןוא ,ןאמח ,יז ךיוא ראנ ,ןעמארבא זיולב טשינ ןעװעג
 םיא ןוא ןטאט םוצ טגיואװעגוצ טאהעג ךיז רעדיװ םנטצעל יז טאה ןעמעלא
 ־עג טציא זיא יז .ןראי עשלדײמ יד ןיא יװ ןבאה וצ ביל ןביוהעגנא ײנםנופ
 ןעװעג זיא םאװ ,רעטומ־ףיטש רעד ,ןעלטעמורפ־עזיור טימ בוטש ןײא ןיא ןםעז
 םלושמ ׳ר יצ טםואװעג טשינ טאה יז :אמח ,יז םאװ בצמ םענעגײא םעד ןיא
 ןבאח רעבײװ עדײב .ןסעגראפ ריא ןא רעדא ,טזאלעגרעביא סעפע ריא טאה
 רערעדנא רעד עגײא טנאמרעד ןבאה עדײב .זענ יד טצײנשעג ןוא טנײװעג
 ןופרעד לײװ ,ןםע סעפע ןעמ זומ ,ןײז טשינ לאז׳ס סאװ זא ,טפאשײרטעג טימ
 טאה אמח זא ,רעסעב טשינ הלוח םעד טרעװ ,טשלחראפ טרעװ ץראה׳ס סאװ
 וליפא ריא טאה יז .טנוזעג םוצ :טגאזעג לטעמורפ־עזיור טאה ,םאג א ןאטעג
 טכארבעגנײרא טאה ןוא ךיק ןיא קעװא זיא אמח ,רעיוא סאד ןעיצפיורא ןםײהעג
 ־אב טאה לטעמורפ־עזיור .ןוה לקיטש א ןוא ךיױ רעלעט א ןעלטעמורפ־עזיור
 ,םילהת טגאזעג יז טאה םיא ןיא סאװ ,רודיס החנמ־ןברק םעד טכאמראפ קיטכעד
 לכיט םענעטםיטאב ןופ ץיפש א טימ ןרערט יד טשיװעג ,טצכערקעג טאה יז

 :טהנעטעג ןוא
 ,טכאדעג ךײא ראפ ׳שינ ,רימ טכירק׳ם .ןאק׳כ יצ ןײז רימ לאז רוםא —

 !זדלאה ןופ
 ךיוי לפעל ײרד טפוזעגםיוא קידנענײװ־בלאה קידנכאל־בלאה טאה יז ןוא

 .קילײב םידאפ א ןסיבעגוצ ןוא
 ־ףיטש רעד זא .לביטש ריא ןופ ןעמוקעגםיורא טשינ ןצנאגניא זיא לדײא
 ךיז יז טאה ףיורעד — ןבראטש ןוא ןרעװ קנארק ןאק ,ןקז א דײ א ,רעטאפ
 ־רזוע ,רעראנש רעשיליופ רעד ,ןלטב רעד ,רוחב־הבישי רעד זא ראנ .טכירעג

 — ןהסדה טימ ןפיולטנא ןוא טשינ־ױיד־טשינ־רימ ןביוהפיוא ךיז לאז ,לשעה
 טאה יז .קיטכיזרעפײא ןעװעג טשינ זיא יז .ןעמענאב טנאקעג טשינ יז טאה םאד
 טאה׳ם .םינפ ןיא שטאפ א ןעװעג טראפ זיא סע ראנ .קילג סאד ןעניגראפ ןדײב
 ־רעביא ןזאל םיא רעטומ רעד ןסײהעג טאה יז םאװראפ ןאטעג גנאב טציא ריא
 ,םיא טימ טהנעטעגנײא טאה יז יאמלה טמעשעג ךיז טאה יז .רפם סאפאפ ןבײרש
 ,ןזאלפארא טשינ ךיז לאז ,לדײא ,יז קירעדינ יװ .םעיצקעל ןגאלשעגראפ םיא
 ןיא ׳עקארק ןיא ,ןיװ ןיא ,דארב ןיא ןעװעג םאד זיא יוזא .ןא ריא ןעמ ט&ײפ
 עביל וצ זא ,ראלק ןיוש זיא׳ס .עשראװ ןיא טציא םע זיא יוזא ןוא ,ץײװש רעד
 יז טעװ ,ןקיצערק א טימ ןאט וצ ןבאה ולי&א לאז יז .טשינ לזמ ןײק יז טאה
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 י םואימ יוזא תמאב יז זיא ? ריא סע טמוק םאװראפ רעבא .ןפראװקעװא רענעי
 , ...זםירוחב פא־טסיוטש םאװ ׳ןורסח ןרעדנא ןא יז טאה רעדא

 טקעדעגרעביא ךיז ןוא טעב ןפיוא םישובלמ יד ןיא טגײלעגקעװא ךיז טאה יז
 .טײקינעטרעטנוא ןא ןוא ןעמונעגמורא יז טאה טײקליטש א .ערדלאק רעד טימ
 .םײה א ׳רעדניק ׳ןאמ א ןופ ןגאזפא ךיז זומ יז .לרוג ןטימ םולש ןכאמ זומ יז
 .רעכיב עריא טימ ןוא ןעקנאדעג עקירעיורט עריא טימ ןײלא ןבײלב זומ יז
 ־עג ןוא ןגעלעג ץעגרע זיא סאװ ,ןריא רעטאפ םעד ןא טנאמרעד ךיז טאה יז
 יד ןיא ןעמוקעג ריא ןענײז ןרערט יד ןוא ,ןימלע־תיב רעדארב ןפיוא טליופ

 ,ןעלקניװ־ןגיוא

 ,ריד וצ — .טלמרומעג יז טאה — :טאהעג ביל ךימ טםאה ו ד ,אפאפ —
 ...!םעטא ןטצעל ןזיב ןרעהעג ךיא לעװ ,אפאפ

 פאק םעד ןבארגעגנײא טאה יז .ןײװעג א ןקיטש ןעמונעג יז טאה׳ם ןוא
 .טצכולשעג גנאל ןוא ןשיק ןיא

3 

 טםניד יד ימענ ;רעטכאט עטםגנײ יד ,האל •,בײװ םמלושמ ׳ר ,לטעמורפ־עזיור
 ןיא ןטלאהעג טײקפאלש םמלושמ ׳ר ןופ טײצ עצנאג יד ןבאה תרשמ לפאק ןוא
 רעד זא ,ןעװעג דשוח טאה ײז ןופ רעדעי .ןרעטשינמורא ןוא ןקעמשמורא ןײא
 ןעניפעגםיוא טװאורפעג טאה רעדעי .עםאק רעד וצ לםילש םעד טאה רערעדנא
 ךעלעבראט יד ןוא רעבײװ עדײב ןופ גנוריצ םאד ןטלאהאב טאה םלושמ ׳ר ואװ
 עכעלטע טאה ימענ .ןראי עטצעל יד טלמאזעג ןבאה לאז רע םאװ ,ןטנאילירב טימ
 ראנ ,רעםעמקאה א ,גנאװצ א ,לײפ א טימ עםאק יד ןסײרפיוא טװאורפעג לאמ
 טאה יז .טרירעג טשינ ךיז טאה ,בערג יד לאצ עכעלטע ,לריט ענעלאטש םאד
 ןיא ,םישובלמ יד ןיא ,ץארטאמ ןיא ,םנפאקוצ ןטלא םײב לםילש םעד טכוזעג
 ,טציא טאה׳מ ,תמא .ןענופעג טשינ ץעגרע ןיא םיא טאה יז ראנ ,ןדאלפוש יד
 ־םימשב ,רעטכײל :םילכ ענרעבליז ןענעבנג טנאקעג טכײל ,רעדימראה םעד ןיא
 יוזא ראנ ןםרעםעמ ,לפאג ,לפעל ,ןצאט ,ןעלסיש ,םרעכעב ,ןשאלק ,ךעלסקיב
 ־טלא ןופ ןגיובעצ ןעװעג זיא רישעג םאד .ןלאפעג טשינ ךאנ ימענ זיא קירעדינ
 טריװארגםיוא קיטש ןדעי ףיוא זיא וצרעד .ןרעײש ןוא ןבײר ןופ טצארעצ ,טײק
 ןיא ןעװעג ןענײז רעבליז ץוח א .טאקשומ עילימאפ רעד ןופ ןכײצ א ןעװעג

 ־מײרטש ,ס ר ע ט ו פ ענעכארקעגסיוא־בלאה :םישובלמ קעפ טײקשיטאבעלאב
 ־ײלק ײלרעלא ,סעציפױ ,סעבוש ,םעדנאטאר עטריקאלבפא ,םעפומ ,רענלעק ,ןעל
 ,ןילאטפאנ ןיא טקאפעגנײא ןגעלעג ןענײז סאװ ,םעלטא ,טעמאם ,דײז ןופ רעד
 ןרירוצוצ ךיז עגושמ ןײז טפראדעג טאה׳מ רעבא .ןםערפ טשינ ײז ןלאז ןלומ יד

 .גראװטלא ןקיזאד םעד וצ

 ןעמוקעג ןימענ זיא וצרעד ןוא ןעמענ וצ סאװ ןעװעג טשינ זיא׳ם תמחמ
 ימענ טאה — לבור טנזיוט רי6 רעביא — ןגעמראפ ןײלק א םאבעלאב םײב
 ־עג גנוטכא ןבאה עינאמ ןוא יז .ףום ןזיב ךעלרע ןבײלב וצ טםאפעגפא ךיז ײב
 רעטניה םעפע טשינ רע טלאהאב יצ ,בוטש ןופ סיורא זיא סאװ ,ןדעי ףיוא ןבעג
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 ־עג טאה יז .ןשינעכוז עריא ןופ דוס ןײק טכאמעג טשינ טאה האל .עלאפ רעד
 ־כרוד ׳ןריפאפ טימ יקעפ טקוקעגכרוד ׳ןדאלפוש טקורעגפיוא ,סטרע&וק טנפע
 טאהעג זיא לסילש רעד ראנ .ןזיוה ןוא סעטאפאק עלא סרעטאפ םעד טלקאשעג

 .ןעלפאק ןוא רעטומ־ףיטש יד ןעװעג דשוה טאה יז .ןעמוקעגניהא ץעגרע
 ־עגײא ןא — .טהנעטעג האל טאה — ןעװעג םחרמ ןיוש ךיז טאה ץעמע —

 ...ושטנעמ רענ
 ןראטארטסינימדא ןעװעג ןענײז סאװ ,רעדניק סמלושמ ׳ר ןבאה לײװרעד
 ־הריד ענעמונעגפיונוצ סאד ןעלפאק ןלאצוצנײא טרעהעגפיוא ,רעזײה ענײז ןופ
 ןעמ טגעלפ ןטכא םעד ךאנ גאטײרפ םעד זא ,טריפעגנײא ןעװעג זיא׳ס .טלעג
 ־אב ךיוה ןעװעג זיא שיט־בײרש רעד .ןובשח ןבעגפא ןוא ראטנאק ןיא ןעמוק
 טלעטשעגוצ טאה רעדעי .רעפוק ,רעבליז ןסיוטש ,טלעג־ןריפאפ טימ טגײל
 יד ןופ ןוא ןלאצ וצ טקיטעפשראפ ךיז ןבאה סאװ ,ןראטאקאל יד ןופ עטסיל א
 םענײק טאה םלושמ ׳ר .טנאמער א ןכאמ ײז ײב לאז׳מ ןעגנאלראפ סאװ ,עקינעי
 טסעומשעג גאטײרפ ןדעי אד ןעמ טאה ןגעװטסעדנופ ,ןפראװעגסיורא טשינ
 טאה׳מ .עיצאטיציל א ןכאמ ,סעכעבעב יד ןבײרשפא ,קינראמאק םעד ןקיש ןגעװ
 ףיוא ןטידערק טיג םאװ ,טפאשלעזעג יד ,״אװטםישזאװאט״ רעד ןגעװ טדערעג
 ףיוא קידלוש רעמ ןענײז םאװ ,טײלסטריװ עשידאמ־קיטנײה יד ןופ ןוא ,רעזײה
 ןגעװ סעײנ ןעגנערב לאמ םעדעי טגעלפ לאױ ,ןגאמראפ ײז לפיװ קעטאפיה
 ןעלפאק ןםײהעג טאה םלושמ ׳ר ןוא ,םניח־יצחב ,ןגירק ןאק׳מ סאװ ,תואיצמ
 טציא .ײבעג םעד ףיוא קוק א ןפאכ תבש ךאנ ןוא סערדא םעד ןבײרשראפ
 ראנ ,ךוב־אטנאק ןפא ןא ןוא טאשטש א טימ ,ןדניצ־טכיל זיב ןסעזעג לפאק זיא
 ־עגםיוא טאה ןימענ זא ,וצרעד ןעגנאגרעד זיא׳ם ,ןזיװעג טשינ ךיז טאה רענײק
 ןשיװצ טכאמעג ןבאה רעדניק םמלושמ ׳ר .טײקשיטאבעלאב ןפיוא טלעג טלעפ
 רעדעי ,טכאמעגפא טאה׳מ ןוא ,ןעלפאק ןא ,״אנילימאפ אדאר״ לקיטש א ךיז
 טאה רעריסאק רעד .ךאװ א לבור ןצפופ ןובשח ןפיוא ןגארטנײרא לײװרעד לאז

 .רוכב רעד ,לאױ ןײז טלאזעג
 ףױא ןסעזעג זיא רע .ראטנאק ןיא ןעמוקעג גאט ןדעי לפאק זיא לײװרעד
 ,ךעלריפאפ ײלרעלא טנעײלעג ,ךעלסאריפאפ טרעכיורעג ,לוטש םמלושמ ׳ר
 ,ערוטירעמע ןעמלושמ ׳ר ײב ןגארקעג ןבאה סאװ ,םײוג עטלא יד .טצינעגעג
 רעד םאװ ןגערפכאנ ךיז טנעה יד ןיא ןעלטיה יד טימ ןעמוקעגנײרא ןעגײז
 טשינ טרעװ׳ס זא ,טרעפטנעעג ליופ ײז טאה לפאק .טכאמ ״שזאדאפסאג ןאפ״
 ,ןטלאשעג־בלאה ,ןשטנואװעג־בלאה ,פעק יד טצארקעג ןבאה םילרע יד .רעסעב
 זיא ,רעטלאהכוב רעדנילב־בלאה רעד ,ןײטש לאיחי ׳ר .קעװא קירוצ ןענײז ןוא
 טאה יז זא ,ןגאלק ךיז ןעמוקעג זיא רעטכאט יד .ןראװעג קנארק ךיוא דארג
 ףיוא טשינ וליפא טאה יז ןוא עיםנעפ יד ןגארקעג טשינ ךאװ עטײװצ יד ןיוש

 !טרעפטנעעג טאה לפאק ראנ ,ןפאלש ןראפ ךיױ לפעל ןײק
 ...טלעופעג ריא טאה רימ ײב —

 ןײז ןעמוקאב טשינ ךיוא ןײלא טאה רע זא ,ןרעהוצנא ןבעגעג טאה רע ןוא
 .טלעגנכאװ

 ,קירוצ ןוא ןיהא ןענאפשמורא ןעמונעג ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה לפאק
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 טשינ ןטײרב םוצ טקוקעגםיורא ןוא רעטסנעפ םײב טלעטשעגקעװא ךיז טאה רע
 זיא ץלא .ןטײצ סיקסעיבאס ןופ סעדײבעג עבורח־בלאה יד טימ ףיוה ןטריקורב
 יד ןיא טריפעגגײרא ןםיורד ןופ ןבאה םאװ ,פערט יד .טזאלראװראפ ןעװעג אד
 .טלקאװעג ךיז ןבאה םרעדנעלעג יד .טליופעגכרוד־בלאה ןעװעג ןענײז ׳תוריד
 טפאלקראפ ןעװעג ןענײז ןעמער יד .ןביוש טלעפעג ןבאה רעטסנעפ לײט א ןיא
 ־רעטסנעפ יד ףיוא .םעטאמש טימ טפוטשראפ רעדא ,לװאט ,ךעלטערב טימ
 ,ןטםירב ןופ ךלימ ןפאצוצפא ,ךעלרעפאצ ,ךעלשעלפ־ךלימ ןענאטשעג ןענײז ןעמיוז
 טקנערקעג טראד ןבאה רעדניק .רעזעלג ענעשאװעג־טשינ ,םעקמאמ ,ךעלפעט
 ןעגנאגעגמורא ןענײז סעיוג .רעצכעטישםיוא ,ךאלראש ,ןעלזאמ ,טסוה־לקאק ףיוא
 טײלםנאמ .ןענאמ ןבאה ײז יצ טסואװעג טשינ טכער טאה׳מ שטאכ עתרבועמ
 עטרימשעגםיוא םײהא טכארבעג טכאנײב ײז טאה׳מ ןוא טרוכישעגנא ךיז ןבאה
 טאהעג טשיג ןראטאקאל עטםיזמוא יד ןבאה ןצײה םוצ ןליוק ןײק .עטלײבעצ ןוא
 זא ,טגאזעג לאמ לפיװ טאה לפאק .ץליהעג םמלושמ ׳ר טנערבעג ןבאה ײז ןוא
 ,רעיומ עשיטײל א ןלעטשקעװא אד ןוא ןײז חלשמ ןטיזאראפ עקיזאד יד ףראד׳מ
 .ןלעופ טנאקעג טשינ ךאז םוש ןײק ןעמלושמ ׳ר ײב ןראי עטצעל יד טאה׳מ ראנ

 :הבושת ןײא טאהעג ץלא ףיוא טאה רע
 ...ןסעומש ךאנ ן׳רימ —

 ןעמוקעגנא זיא לפאק ןעװ .שרעדנא ןראװעג ןראי עטצעל יד אד זיא ץלא
 ןסאלפעגנײרא זיא טלעג .ןטפעשעג עםיורג טריפעג ךאנ םלושמ ׳ר טאה ,רעהא
 ,טפיוקראפ ןוא טפיוקעג ,טרעיומעג ןוא טיובעג טאה םלושמ ׳ר .ןטײז עלא ןופ
 טאה רע .ןתופתוש ײלרעלא ןיא טזאלעגנײרא ךיז ,עזרעב רעד ףיוא טרילוקעפש
 םעטאמש טפיוקעגפא טאה׳מ ואװ ,עפאש א ןוא קידבאפ־לגיצ א טאהעג טלאמעד
 טימ זיוה־יורב א עינרעבוג רעמאדאר ןיא ץעגרע טאהעג טאה רע .רענײב ןוא
 קירבאפ־רעקוצ עבלאה א ןוא ,ןפאה ןצעזראפ וצ ףיוא דנאל גראמ טרעידגוה סקעז
 .ןתוחילש טימ ןראפמורא ןײא ןיא ןטלאהעג טאה ,לפאק ,רע .ןילבול רעטניה
 ןעקנורטעג ,ןלעטאה ןיא ןענאטשעגנײא זיא ,םאלק עטײװצ טזײרעג טאה רע
 רעטכעט יד .םיא ראפ טרעטיצעג ןבאה ןיז םמלושמ ׳ר .םיצירפ ןוא םיריבג טימ
 עטלײצעגמוא טיורטעגנא םיא טאה םאבעלאב רעד .טעפנחעג םיא ןבאה ןרינש ןוא
 טימ ןפיוקרעטנוא טװאורפעג םיא ןבאה ןרענאיסימאק ןוא םירחום .רעטלעג
 ־עגפא טאהעג ,לפאק ׳רע טאה ןטײצ עטוג ענעי ןופ עקאט .תונתמ ןוא טלעג
 ,טניואװעג טציא טאה רע ואװ ,עגארפ ןיא זיוה עקיקאטש־ײװצ סאד טראפש
 טלאװ רע .קנאב ןיא ןגיל טאהעג טאה רע סאװ ,ךעלברעק טנזיוט ראפ יד ןוא
 ןעלדניװש עםיורג ןיא ןײרא ךיז טזאל רע ןעװ ,ךעלקילג ןרעװ טנאקעג טלאמעד
 ,טפאהעג ךאנ טאה רע .החפשמ רעד ײרטעג ןבילבעג זיא רע רעבא ,תובנג ןוא
 ןריולראפ טשינ וליפא טאה רע .םעדײא םמלושמ ׳ר ןרעװ ןײלא טעװ רע זא
 ,רעשטעװק־קנאב םעד ,ןמלא םעד טימ טאהעג הנותח טאה האל ןעװ שזארוק םעד

 ...טג א ײב ןטלאהעג ביוהנא ןופ דלאב טאה׳ס םיראװ ,• לאירבג השמ
 ןראװעג רע זיא ,רעקיצעביז יד ןיא טנאפשעגרעבירא טאה םלושמ ׳ר טניז
 טרידיװקיל טאה רע .ןשארג ןדעי ראפ ןרעטיצ ןביוהעגנא טאה׳ר ,שינצמק
 ןופ ןכארקעגםיורא זיא רע .רעזײה יד ײב זיולב ןבילבעג זיא ןוא ןטפעשעג עלא
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 טאה סאװ ׳קנאב רעכעלרעתיק רעד ןיא רעטלעג יד טגײלעגנײרא ,ןתופתוש עלא
 ־ןראי ןענײז סאװ ׳סעיצקא טלדנאהעגנײא העטנעצארפ עטםנעלק יד טלאצעג
 .ןדנעדיוױד עפאנק טכארבעגנײרא ןבאה ןוא זײרפ ןײא ףיוא ןענאטשעג גנאל
 ,םירחוס־ןטנאילירב יד ײב גנוריצ טײהרעליטש טפיוק רע זא ,טלמרומעג טאה׳מ
 ןקעטש ןבילבעג זיא רע .טלײצרעד טשינ ןופרעד רע טאה ,ןעלפאק ,םיא ראנ
 ־ןליוק א ןיא קלח א ;טאטש רעד רעטניה רעצעלפ ־ סנגעמראפ עטיוט ךם א טימ
 ;רעסאװ טימ ןסאגראפ ןעװעג גנאל־ןראי ןיוש זיא םאװ ,ץעיװאנסאס ןיא ןבורג
 טנאקעג טשינ ײז ןופ לאמנײק טאה׳מ םאװ ,ןקעטאפיה עטירד ןוא עטײװצ ײלרעלא
 יד וצ ןבאה טפראדעג ןקז רעד טאה ןובשח סלפאק טיול .ןרעטנאלפםיורא ךיז
 ןעמעלא םעד וצ טאה לפאק רעבא ,קנעב יד ןיא ןאילימ ןקיכעלײק א תואלחנ

 .טירטוצ ןײק טאהעג טשינ
 ףיוא ןאט ײפש א טציא רע ףראד לכש יפ לע זא ,ןעמונאב טאה לפאק
 ןגירק טנאקעג טאה רע .ןאמערא ןײק ןעװעג טשינ זיא רע .געװ ןײז ןײג ןוא ץלא
 טנאקעג טכײל טאה רע .ךיז ראפ ראטנאק א ןענעפע ראג רעדא ,ןטסאפ רעדנא ןא
 טאה רע םאװ ,ןופרעד ןעמוקסיוא דובכב וליפא ןוא רעזײה ײב רעלקעמ א ןרעװ
 יד ןופ .ןירעגנערבםיוא ןײק ןעװעג טשינ זיא ,עלעשאב ,בײװ ןײז .טלמאזעגנא
 זיא ,האצוה רעד ףיוא טלײטעגסיוא ריא טאה רע סאװ ,ךאװ א לבור קיצנאװצ
 ןיא ןעגנאגעג ןיוש זיא ,עלערימ ,רעטכאט־ןרעטסעװש יד .ןבילבעג םעפע ךאנ
 ןגיוצראפ) עפיא ,עשאש ,קעינאמ — רעדניק ענעגײא עגײז .םאלק רעטעביז רעד
 קעינאמ .טכײל טעװעדאהעג ,טאג־ןקנאד ,ךיז ןבאה — עלעבײט ןוא (הקבר ןופ
 ־טשינ ןזיװעגסיורא טאה רוחב רעד .עיזאמניג סיקםנירק ןיא טרידוטש טאה
 א ןעװעג ,ערה־ןיע ןײק ,זיא עשאש .קיטאמעטאמ וצ ןטײקיאעפ עכעלנײװעג
 ןגארט טזומעג טאה יז — ןעקנוהעגרעטנוא לסיבא ךעבענ טאה עפיא .טײהנײש
 א טײרג ריא ראפ ןגעלעג ןיוש זיא׳ס ראנ — ןישאמ טראס א סופ ןקניל ןפיוא
 טנאקעג ךיז טאה לפאק ,אי .דניק א ןעװעג ךאנ זיא עלעבײט .קנאב א ןיא ןדנ
 ןגעװטםעדנופ זיא רע רעבא .סטאקשומ עלא טימ הרפכ ןגאלש וצ ןעניגראפ
 ־יור ןײא ןיא ןטלאהעג ,טכענ ןפאלשעג טשינ ,רעטרעדורעצ א ןעגנאגעגמורא
 רע .עילימאפ רעד ןיא ןסקאװעגנײרא טאהעג זיא רע .ןפיל יד ןםײב ןוא ןרעכ

 .תונובשה ךס א ריא טימ טאהעג טאה
 רע יװ ,רעכאװש טשינ ןראװעג ןראי יד טימ זיא ןהאל וצ ענײז עביל יד
 .טפאשביל עשילרעטםיוא ןא ןעװעג זיא סע .רעקראטש ראנ ,טכירעג ךיז טאה
 ־ראפ ךיז לאז ןעשאמ ןעװ .ןכאמ וצ הנותח רעטכאט א טאהעג ןיוש טאה האל
 ראפ רעבא .עבאב א ןרעװ ראי־א־רעביא האל ןאק ,ךודיש א ןאט וצ ןטסולג
 ןטבראקעג־דנאלב ןיא ײבראפ זיא יז זא .לדײמ א יװ ןבילבעג יז זיא ,ןעלפאק ,םיא
 םעװעלאכ עכיוה טימ ךיש ןיא ,ןטפיה עקיכעלײק יד ,םעזוב ןכיוה ןטימ ,לטײש
 א ןעמונעגנא םיא טאה ,ךעלצעלק עצרוק טימ ןוא סעקטיל עטײרב יד רעביא
 טימ טקוקעגסיורא ריא ײב לאמעלא טאה עקלאה גערב רעד .הװאת עשלגנײ
 רעדעי ןוא לוק קראטש א טימ טדערעג טאה יז .ךעלעציפש־ערה־רצי עלא
 ןבאה ןגיוא עיולב עםיורג יד .הרובג רעזײב טימ לופ ןעװעג זיא רעריא גאז
 טאה יז ןעװ .ךעלעבירג־ןח ןענאטשעג ןענײז ןקאב יד ןיא .טכאלעג לאמעלא
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 ןפיוא רעדא ,ע§אם רעד ףיוא רעדינא ףראװ א ןאטעג ךיז יז טאה ,טבאלעצ ךיז
 .ןבוטש עלא ןיא טכליהעגפא טאה םאװ ,שינעכאכ א טימ ןעגנאגראפ ךיז ןוא ,טעב
 טקעמשראפ םע טאה ,טלגערפעג רעדא ,טכאקעגפא םעפע לאמא טאה יז ןעװ
 לװנאב טימ ןטפאהעגםיוא רעדא ,לצריש א טײנעגםיוא טאה יז זא .םירדה עלא
 ךיז טאה האל .ןרעטםומ ךאנ ריא וצ ןעמוקעג ךעלדײמ־הלכ ןענײז ,עװנאק ףיוא
 ׳ר .יז טכעטש רעבאה רעד זא ,טםואװעג טאה לפאק רעבא ,ךעלטנרא טריפעג
 גנאל טשינ טשרע טאה יז .ריא ראפ ןאמ ןײק ןעװעג טשינ זיא לאירבג־רשמ

 :ןעלפאק וצ ןאטעג גאז א טאהעג

 ...ןטאט םעד ןײז רעצמ ׳שינ זיולב ליװ׳כ !קע ןא ןכאמ םיא טימ ל׳כאי —

 טפראדעג לפאק טאה ,ןעלעשאב ןטגפא ןענאק וצ ןוא ןהאל ןעניװעג וצ
 ־ןראי טאה רע .ההפשמ רעד םורא ןבײלב טזומעג ךיוא טאה רע .טלעג ךם א
 ראפ ראי טרעדנוה רעביא ןכאמ םיא לאז םלושמ ׳ר ,ףיורעד טעבראעג גנאל
 ןהאל טימ ןעמאזוצ רע זא ,יוזא ןעײרדםיוא טלאװעג טאה רע .םופורטופא םעד
 ןאמ םהאל טרעװ רע יװ טלעטשעגראפ ךיז טאה רע .רעגאז־העד יד ןרעװ ןלאז
 ,רעדער ענעמוג טימ עטעראק א ןיא טראפ רע .ןטפעשעג עלא ןופ רעריפ רעד ןוא
 טציז ,לוש רעשטײד רעד ןיא תבש טנװאד ,לביטש־להק ןיא םנרפ א טרעװ
 .ײט זאלג א וצ םיא טגארט תרשמ א ןוא טרא םמלושמ ׳ר ףיוא ראטנאק ןיא
 ףיונוצ טגנערב ןוא םיכודיש עכײר ךעלקינײא םמלושמ ׳ר טימ טוט ,לפאק ,רע
 ןופ זיוהקנאב,/ .•קנאב ענעגײא ןא טנפע רע .ןליופ ןופ םנגעמראפ עטםערג יד
 ,ןקירבאפ־רוטקאפונאמ רעשזדאל ןיא טנאה א טאה רע .״ןאמרעב ןוא טאקשומ
 טראפ רעמוז .ראטאנרעבוג־לארענעג םײב בושח א ,עזרעב רעד ןופ םעזערפ זיא
 ־לארענימ יד ריא טימ טקנירט רע .דאב־םעראװ ןיא ןהאל טימ ןעמאזוצ רע
 .פאק ןפיוא רעדניליצ א טימ ,עדאנעמארפ רעד ףיוא טריצאפש ןוא ןרעםאװ
 :שטײד ףיוא םיא וצ טדער ןוא לאםאראפ־ןוז ןרעטנוא םיא טימ ךיז טשוק יז

 ...!ךילקילג אז ןיב ךיא ...רערעײט ןײמ ,לפאק ,ךא —

 םלושמ ׳ר .םיעכהל־וצ ןעלפאק יװ ןעשעג םישדח עטצעל יד זיא ץלא רעבא
 ־ראפ א טלדנאהעגנײא ךיז ןוא ענעדײ רענאיצילאג א טימ טאהעג הנותח טאה
 ־עג לאמ לפיװ טאה לפאק .םיא ןגעק טצעהעג טאה סאװ ,רעטכאט־ףיטש ענעםיר
 ,רעזײה יד ןופ ןפראװסיורא םיא ,ןעמארבא ןופ ןרעװ זיול ףראד ןעמ זא ,טנראװ
 רעכאמ א ןרעװ טנאקעג םארבא טאה טציא .טפעלשעגפא טאה םלושמ ׳ר ראנ
 הנותח לאז הםדה ,טלאװעג טאה לפאק .סרעגאװש עקידלזמ־םילש יד ןשיװצ
 רעטפאטשעגנא ןא ןעװעג זיא רענטוק ןועמש ׳ר םיראװ ,ןעלעשיפ םעד טימ ןבאה
 טאטשנא רעבא ,ןגעמראפ םאד ןסיגנעמאזוצ טנאקעג רעטעפש טאה׳מ ןוא ריבג
 ,םעלאפ ןביז ןיא ןצבק א ,פאלצ א סעפע טימ ןפאלטנא לדײמ םאד זיא םעד
 טײקפאלש עקידגנילצולפ םמלושמ ׳ר .ןטםיופ יד ןיא טכאלעג טאה עשראװ ןוא
 ־רעביא טשינ טאה ןקז רעד זא ,ראלק זיא׳ס .ןגאלשרעד טשער יד ןעלפאק טאה
 ־בא .רעײװצ ןײק ןבירשעגפא טשינ רע טאה ,ןעלפאק ,םיא .האװצ ןײק טזאלעג
 זיא ,לפאק ,רע זא ,ןעזעגנײא ןיוש האל טאה וצרעד .קלח ןײז ןגירק טעװ םאר
 יז זא ,שינערעהוצנא ןא ןבעגעג םיא ךיק ןיא טאה יז .ףיקת אזא טשינ טײװ
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 טימ יז טלאװ ,סעפע טםײװ רע ביוא זא ןוא עסאק רעד וצ לםילש םעד טכוז
 .עטאװעמת טכאמעג ךיז טאה לפאק ראנ .טלדנאהעג םיא

 םיא וצ האל טאה — :ץלא טסײװ לפאק זא ,טנײמעג באה ךאי יבא —
 !לפאק !טײקינײלק א םעפע — ,ןאטעג גאז א

 • טרעפטנעעג ןוא ןראװעג טיור זיא לפאק ןוא
 ...איבנ ׳אק ׳שינ ראנ ,ראנ א רשפא ןיב׳כ —

4 

 ־עג ,שיט־בײרש סמלושמ ׳ר ײב ןסעזעג יוזא זיא לפאק ןעװ ,טכאנראפ א ןיא
 ךוש ץיפש ןטימ רע טאה ,ןעקנאדעג ענײז טכארטעג ןוא סאריפאפ א טרעכיור
 ,ןעלפמעטם ןגעלעג קינײװעניא ןענײז םע .דאלפוש ןטשרעטנוא ןא טקורעגפיךא
 טכידעג ץלא — ריפאפ־קעלק ,ךעלטערד ,םקאוױרט ךעלעװאט ,שוט ךעלשעלפ
 ־רעביא פאט רענעדרע רעטײרב א ןענאטשעג זיא רעטײװ .ביוטש טימ טקעדאב
 .רעטפאגראפ א ןבילבעג ןוא ןעמונעגפארא יז טאה לפאק .ץראטש א טימ טקעדעג
 טנעקרעד טאה לפאק .עסאק םמלושמ ׳ר וצ לסילש רעד ןגעלעג טראד זיא׳ם
 ןראװעג זיא רע .רעיוא עטײרב םאד ײם ,ןבראק ענעטינשעגנײא־ףיט יד ײס
 ־פארא ךיז טאה רע .ןרעדנואװ וצ ןסעגראפ יװ ךיז טאה רע זא ,טשודיחראפ יוזא
 רעד ןעװעג טשינ זיא׳ס .רעגניפ עקידנרעטיצ טימ ןעמונעגנא םיא ןוא ןגיובעג
 םינפא םיא טאה׳מ .לםילשכאנ א ראנ ,טצונאב טאה םלושמ ׳ר סאװ ,לםילש
 .טםאר קעלפ ןגנאל א טימ ,ײנ יװ ןעװעג זיא רע .טכיורבעג טאהעג טשינ לאמנײק
 ץלא ,אמתםמ ,טראד ןיוש טאה׳מ .טנאה רעד ןיא ןאטעג געװ א םיא טאה לפאק
 .ײס־יװ־ײם ןאט קוק א ףראד׳מ ראנ — .טכארטעג רע טאה — טנחקלעגםיורא
 סאד ןעמונעג ,לשױלעפאק־עלעםעק סאד ,לטנאמ םעד ןאטעגנא טאה רע
 א טרעכיורראפ רע טאה פערט יד ףיוא .םיורא זיא ןוא ,עקעט יד ,עלעקעטש
 ןעװ — .טכארטעג רע טאה — :טלאק ןבײלב ןעמ ףראד לכ־םדוק .םאריפאפ
 סשזורטם םעד טנגעגאב םיא טאה ,גנאגנײרא םײב ,ןטנוא .ןגיוט טשינ טעװ ,טשינ
 לפאק ןאפ רעד סאװ ,קידניא םעד ןגעװ טדערעג םעפע טאה עיוג יד .בײװ
 רעטניװ רעקיטנײה רעד זא ,טרעפטנעעג ריא טאה לפאק ,טלעטשאב טאהעג טאה

 .טײװ ךאנ זיא חםפ ןשידײ םוצ .רעמ שדוח ןײא טימ טאה
 — ,ןאטעג גאז א ריא וצ רע טאה — הנתשנ המ אד אקעלאד עשטשעי —

 ...ןעשאפ ךאנ ךיז ןאק קידניא רעד
 סרעיצרעביא ןיא ןדײ .װאבישזג םוצ ןײגוצ טזאלעג ךיז רע טאה דלאב
 ־עילאװ וצ ,בירעמ ןוא .החנמ ןענעװאד ןעגנאגעג ןיוש ןענײז ךעלרעטופ ןיא ןוא
 טימ ןאטעג קעמש א טאה סע .ןוז עטיור עסיורג א ןעגנאגעגרעטנוא זיא ,וצ
 ־עג ךיז דיומ־רעקעב יד טאה רעיוט סמלושמ ׳ר ײב .םירופ ןוא תינעת־רתםא
 ־עגקירוצ טאה ענעי ןוא למעז עלא םיוא־טפאט יז יאמלה ענעדײ א טימ טגירק
 ־טפאנ סאד טנערבעג טשינ ךאנ טאה פערט יד ףיוא .ןטלאשעג ןוא טלדיז
 זיא יז .ןענעפע ןעמוקעג זיא עינאמ ןוא ןעגנולקעגנא טאה לפאק .עלעפמעל
 .ןטראק עילאט א ךיז טימ ןגארטעג ןוא לכלאש טלמילבעג ריא ןיא ןאטעגנא ןעװעג
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 ךעלעגײא עכעלמורק־שיקימלאק עריא טימ קיטביזצרוק טקוקעגגא םיא טאה יז
 :ןאטעג גניז א ןוא
 !לפאק ׳א —

 ך רעטלא רעד טכאמ םאװ ן ךיז טרעה סאװ —
 .טגאזעג םיאנוש ףיוא —
 ? ימענ ץעגרע זיא ואװ —

 .ענאװ א ןעמענ ןעגנאגעג —

 .ךאז עטוג א ןעװעג זיא ״םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ זיא ימענ םאװ םאד
 טעמכ ןעװעג זיא ראדיראק ןיא .בנג א יװ טיהעג סנטצעל םיא טאה עטכוק יד
 לפאק טאה ׳תונװכ עזײב ןײק ןיא ןײז דשוח טשינ םיא לאז עינאמ .רעטםניפ

 .ןאט עפעשט א ריא טימ ליװ רע זא ,לעטשנא םעד טכאמעג
 .טגערפעג רע טאה — ? ןטראק סיוא ץלא ךאנ טגײל עינאמ —

 .ןאט וצ םרעםעב םעפע אטשינ —

 .עביל וצ לזמ ןעמ טאה ׳ןטראק וצ לזמ ׳אק ׳שינ טאה׳מ זא ׳טגאז׳מ —
 ...׳שינ עדײב וצ באה ךעי —

 ךיז טאה עיגאמ .טפאשטינעג טימ ןאטעג קוק א ריא ףיוא טאה לפאק
 ןבאה וצ טאהעג טגײפ טאה יז .לכעלאש טלמילבעג ריא ןיא טעשטרוקעגפיוגוצ

 .טײלסנאמ עטבײװאב טימ םיקסע
 .ןאטעג גאז א יז טאה — פמאל א ן׳יצנא ל׳כעי —

 .ןעימאב ׳שינ עינאמ ךיז לאז —
 זיא עינאמ .םאריפאפ א טרעכיורראפ ןוא עלעבעװש א ןבירעגנא טאה רע
 ׳זיא רענײק .טראװעגפא ןוא לטםוה א ןאטעג טאה לפאק .ךיק ןיא ןײרא קירוצ
 ׳עלאם רעד ןיא .ןירעטכעװ רעד ןוא ןקנארק םעד ץוחא ןעװעג טשינ אד ׳םינפא
 .רעטסניפ ןעװעג זיא םוטעמוא — ׳לביטש סלטעמורפ־עזױר ןיא ׳בוטש־סע ןיא
 ןטזאלעגפארא־בלאה םעד ךרוד .טעניבאק ןיא ריט יד ןאטעג פוטש א טאה לפאק
 .ןרעטמאל־זאג א ןופ טכיל ךעלבלעג א טנײשעגנײרא ןסיורד ןופ טאה טעלאר
 .ןעלקניװ יד ןיא ןריולראפ ךיז ,טיפום ןרעביא טצײרקעג ךיז ןבאה ןםאפ עקיטכיל
 טאה לפאק .לגיפש רעצראװש א יװ ןטכיולעגפא טאה עסאק רעד ןופ לריט םאד
 .לסילש םעד ןעמונעגסיורא ,םעטא םעד ןטלאהעגנײא ,ןרעיוא יד טציפשעגנא
 ־עג טאה רע .ןאטעג גאז א םיא ןיא ץעמע טאה — < טשינ לאמנײק רעדא טציא
 יד ןשיװצ טצראװשעג ךיז טאה םאװ ,ךאל ןיא לםילש םעד ןצעזגײרא טװאורפ
 .לאטש ןיא ןאטעג פאלק א טאה׳ם .ןײרא טנאקעג טשינ טאה רע ראנ ,סנטאש
 םיא ןיא ץלא .ןטלאהעגפא ךיז טאה רע ראנ ,לדניק א ןדניצנא טלאװעג טאה רע
 יד טימ לבעל סאד ןפאטמורא ןעמונעג טאה רע .ןדאלעגנא ןוא ךאװ ןעװעג זיא
 ־נײרא טראד טאהעג ,םינפא ,טאה ץעמע .טפאטשראפ ןעװעג זיא׳ס .רעגגיפ־ץיפש
 ענעשעק־לטסעװ ןופ ןעמונעגםיורא טאה לפאק .טיק רעדא ,טיורב ךײװ טפוטשעג
 ץלא טאה רע יװ םעדכאנ .טצארקעגסיוא קירוצ םאד ןוא לרעםעמ־ןעפ א
 .שיור ןא ,טײהרעליטש לםילש םעד טקעטשעגנײרא רע טאה׳ ,טלבארגעגםיוא
 סאלש רעד ןוא סטכער ײרד א ןאטעג טאה לפאק .טםאפעג רע טאה לאמםאד
 ־ראפ ןבילבעג ץלא ךאנ רעבא זיא לריט סאד ..ןבעגעגכאנ קידנעפירקס טאה
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 זיא׳ס .ןעגנורפשעגפיוא זיא לקעד סאד ןוא קירד א ךאנ ןאטעג טאה רע .טראפש
 ןלאפ ןעמונעג ןבאה תוכשח ןיא לײװ ׳גיוא ןזיב ןעװעג לופ ׳סיוא טזײװ ,טראד
 ...םולח א ןיא יװ זײװמירמח טשטילגעגפארא ךיז ןבאה ןליונק יד .ןריפאפ קעפ
 ײס טלעגךריפאפ סאד טנאקרעד טאה רע .ןטאנקנאב טפאטעגנא טאה לפאק
 ,ןרעװש טנאקעג טלאװ רע .טײקטלצנורעג רעד ןיא ײס ,טײקיטאלג רעד ןיא

 ...ןענירעטאקעי ןופ דליב סאד זיא סטכער טרא עכײװ סאד זא
 טעפעשטעגפא ,ינק יד ףיוא טלעטשעג ךיז טאה רע .ךיג ןעגנאגעגוצ זיא ץלא
 ןקאפנײרא ןעמונעג ,ךעלדנעמיר יד טכאמעג זיול ,עקעט רעד ןופ ךעלטערד יד
 זיא שאט רעטײרב רעד יװ טונימ ןײק טרעיודעג טשינ טאה׳ס .ךעלקעפ יד
 טגײלעגנײרא ךיוא טאה רע .ןכאמראפ טנאקעג םיוק םיא טאה רע .לופ ןראװעג
 .ןשאט־ןזיוה יד ןיא ,לקער ןיא ,סענעשעק־םעזוב עדײב ןיא ןטאנקנאב סנפיוה
 .זיא יז רעװש יװ ןראװעג טניוטשרעד זיא ןוא עקעט יד ןאטעג ביוה א טאה רע
 לדנעמיר ןטצעל םײב .גאװ אזא ןבאה לאז ריפאפ זא ,טכירעג טשינ ךיז טאה רע
 ־נוא ףיט ,רעגניפ םענײלק ןיא ךאטש א ןגארקעג טאה רע .לושכמ א ןעשעג זיא
 ־עג רע טאה — !גנוטפיגראפ־טולב א ןראפשפא ךאנ רימ לע׳כ .לגאנ ןרעט
 ןוא ןגיוז ןעמונעג ןוא ליומ ןיא רעגניפ םעד טקעטשעגנײרא טאה רע .טלמרומ
 רעגײטש א ,טרעלקעג רע טאה —!טולב ןופ םינמיס ןײק ןזאל טשינ ראט׳כ .ןגאנ

 ...החיצר א ןעגנאגאב ןוא רעדרעמ א ןעװעג טלאװ רע יװ
 .טירט טרעהרעד טאה רע .רעטראטשראפ א ןבילבעג לפאק זיא לײװ א
 ־ראפ ןוא לריט־עםאק םאד טראפשעגוצ טנאה רעקידנרעטיצ א טימ טאה רע
 ןופ ןטאש א טלקאשעג ךיז טאה תוכשח ןיא .ראדיראק ןיא סיורא זיא רע .ןםאלש

 ־ןאטעג ףור א טאח רע .טלאטשעג א
 ? עינאמ —

 ־עגםיוא טאהעג זיולב םיא ךיז טאה׳ם .טרעפטנעעג טשינ טאה רענײק
 םיא זיא לוק ענעגײא סאד .ךורפש א ןופ יװ ןעגנאגעצ זיא טעולים רעד .טכוד
 רע לאז .טאנקנאב א ןגעלעג זיא עגאלדאפ רעד ףיוא .דמערפ ןעמוקעגראפ
 ןעװעג זיא םע ראנ ,ןביוהוצפיוא םיא ןגיובעגנײא ךיז טאה רע ? ןריולראפ ןבאה
 טראפ ,םיוא טעז ,ןיב׳כ .ליד ןטםקעװעג ןפיוא טלגיפשעגפא טכיל קעלפ א
 טציא טשרע טאה רע .טםאפעגפא ךיז ײב לפאק טאה — טגערעגפיוא לסיבא
 .רענלאק ןרעטנוא טציװש רע זא ןוא ןפײלש יד םיא ןקאה׳ס זא ,טריפשרעד
 רע .םיפ יד טימ ןעפוט ןוא ןטסוה ןעמונעג רע טאה ,דשח ןדעי ןדײמראפ וצ
 רעד .רעמיצ־ןקנארק סמלושמ ׳ר ןיא ריט יד ןאטעג ןפע ןא קיטכעדאב טאה
 א ןופ לטעלב־רעדאפ ןירג א טימ טלעטשראפ ןעװעג טראד זיא פמאל־ײטש
 ־לאטיפש יד .ןקלאב ןפיוא טגעװאב ךיז טאה פאק רעקידנטאש רעםיורג א .טפעה
 טימ ןוא םינפ גערב א טײרדעגסיוא טאה קיפעשט ןסײװ םעד ןיא רעטםעװש
 ןײז לאז׳ם ןכײצ א ,ןפיל יד ףיוא רעגניפ־זײװ םעד טגײלעגקעװא שינעראװ

 .ןפאלשעגנײא טאהעג טשרע ,םינפא ,זיא םלושמ ׳ר .ליטש
 טעװ רע זא ,טנכערעג טאה רע .ןעלפאק טנידעג טנװא םענעי טאה ץלא
 ,ןעינאמ ןפור ןפראד ןוא ריט־ןסיורד יד ןענעפע טײ׳דרעדנילב ןענאק טשינ
 ךאנ ןעמ טאה פערט יד ףיוא .טנפעעג ךײלג ךיז טאה םאלש־פאלק רעד רעבא
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 ןפארטעג טשינ םענײק טאה רע .ךעלפמעל יד ןדנוצעגנא טאהעג טשינ ץלא
 זיא — 1 קעװא עלא ײז ןענײז ואװ .רעיוט ןיא טשינ ןוא ןגיטש יד ףיוא טשינ
 עשילרעטםיוא ...ןײלא ןקנארק םעד טזאל׳מ — .ןױער ןכרוד ןפאלעגכרוד םיא
 ...החלצהו הכרב * גנאהנעמאזוצ םוש ןא ,ןיז ןפיוא ןעמוקעג םיא ןענײז רעטרעװ
 טלקנעװקעג ךיז רע טאה עגר א ...בלאק ענעדלאג םאד ...פאק רענעצאק א
 טאה רע .עניאנג רעד רעדא ,עדראװט רעד וצ ,ןײג וצ טײז א רא6 םאװ ןיא
 זיא רע .טשטילגעג ךיז ןוא טזײרפשעג טאה רע .עדראװט רעד וצ טזאלעג ךיז
 .ןדײ םלוע ןא םיורא זיא ףיוה םרענידראם ןרהא ׳ר ןופ .ןלאפעג טשינ רעיש
 ןיוש ךיז טאה ןאמרעגנױ א .בירעמ־החנמ ןופ טרעקעגמוא ךיז ןעמ טאה םאד
 ןיוש זיא .תוליגמ ענעריפאפ ןוא םרעגערג שיוק א טימ ןגארטעגמורא םנטײצאב
 ־ראפ זיא עקשארד א .טרעדנואװעג ךיז לפאק טאה — ? םירופ וצ טנעאנ יוזא
 רע טאה ןגײטשנײא םײב .ןאמרופ םעד ןכײצ א ןבעגעג טאה לפאק ןוא ײב
 .ךיז ןבענ טלעטשעגקעװא רע טאה עזילאװ יד .לפערט ןא םופ םעד טפאלקעגנא
 א ןעלפאק טימ טריםאפ טאה אד .רעבײרטנא רעד טגערפעג טאה — ז ןיהואװ
 גאז א טאה רע .םערדא םענעגײא ןײז ןםעגראפ טאהעג טאה רע ?ךאז עדליװ

 ־ןאטעג

 .קירב רעגארפ רעד רעביא —

 ןרעטניה ,פאק ןיא ןאטעג ץארק א ךיז ,ןענאטשראפ טשינ טאה רעשטוק רעד
 ־עג ןוא שטײב רעד טימ ןאטעג עכאפ א רע טאה ךאנרעד .לטיה םענעטארעצ
 ךיז טאה רע .םעזעג ןופ ןלאפעגפארא טשינ רעיש זיא לפאק .ןעײרדםיוא ןעמונ
 .ךאל־לםילש ןיא טקעטשעג טאה םאװ ,טיק םעד ןא טנאמרעד טציא טשרע
 טעװ טיק רעד .םהאל רעדא םימענ ?ןײז טנאקעג םאד טאה טעברא םנעמעװ
 םאװ ,םלוע לש ונובר .ריט יד טנפעעג עינאמ םיא טאה וצרעד .ןגאזםיוא ץלא
 טשינ ראט׳כ .טישראפ ןיב׳כ .ןבארגאב ךימ באה׳כ ?ןאטעגפא אד ךיא באה
 קעװא לאמא רשפא .ןעניפעגםיוא ץלא ןוא עיזיװער א ןכאמ טע׳מ !םײהא ןראפ
 ־טנא ןוא עקשארד רעד ןופ ןעגנירפשפארא רשפא ? ןאב רעגרוברעטעפ רעד וצ

 ...ותעגושמ א זיא םאד ,ןײנ ?ןפיול

 ןעװ .ןלאפעגנײרא זיא רע זא ,ןראװעג ראלק ןעלפאק זיא טונימ ןײא ןיא
 רע !טפוטשראפ קירוצ ןוא טיק םעד ןבילקעגפיוא ןטםקינײװמא טלאװ רע
 ,ךעלגעמ ץנאג זיא׳ם .ןריטםערא םיא לאז׳מ ראפעג רעד ןיא ןעװעג טציא ןיוש זיא
 .ײצילאפ רעד טרינאפעלעט ןיוש טאה ןוא םײה רעד ןיא אד ןיוש זיא ימענ זא
 .ןטײק ןיא ןדניב ןוא ןפאכ םיא טע׳מ •רעיוט םײב םיא ףיוא ןרעיול טעװ׳מ
 ־ראפ ט׳רע .ךארב ןײז ןופ ןכאל טעװ עשראװ ץנאג .ןעמענוצ ץלא םיא ײב טע׳מ
 זיא רע .ןםאגאב ןעלפאק טאה םײװש רעליק א .קאיװאפ ןיא ןרעװ טליופ
 זיוה א ןופ טריװ א ,טנאה עטכער םמלושמ ׳ר ,ןאמרעב לפאק ןעװעג טשינ רעמ
 ףיוא ךיז טפעלש םאװ ,בנג א ראנ ,רעדניק ענעטארעג ןופ עטאט א ,עגארפ ןיא
 זיא׳ם .ןא ךיז טםיוטש םעלזאק יד ףיוא יוג רעד וליפא .הבנג א טימ עקשארד א
 טאה ואװ ץעגרע ...עצײלפ ענעגיובעגנײא־םורק ןײז ןלעפעג טשינ ןעלפאק

 ...!ךאנ םיא טגאי׳מ .קירטיצ ןוא גנאל — לפײפ שיאײצילאפ א טפײפעג
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 זיא — ףום רעד זיא םאד .טראװעגפא ןוא ןגיוא יד ןםאלשעגוצ טאה לפאק
 ...זהאל ןגאז טעװ םאװ — .חומ ןכרוד ןפאלעגכרוד םיא

 .רעגניו םעגײלק ןיא גאטײװ עקראטש א טריפשרעד לאמא טימ טאה רע ןוא
 .םלופ א ןפאלק ןביוהעגנא טראד טאה׳ם .ןפאלעגפיוא טאהעג זיא שײלפ םאד
 ־גוא זא ,ןרעטמאל א ןופ ןײש רעד ךרוד ןעזרעד ןוא םעיװ יד טנפעעג טאה רע
 טרעװאשזראפ לקיטש א ןבײלב טזומעג טראד טאה׳ם .ץראװש זיא לגאנ ןרעט

 ...!דנארב יד טכײל ןעמ טגירק ךאז אזא ןופ .ןזײא
 א טימ טלעטשעגפא ךיז טאה עקשארד יד .ןאטעג לקאװ א ךיז טאה רע
 רעד ףיוא ץעגרע ןענופעג ךיז טאה רע .ןראפעגײבראפ זיא ײװמארט א .קםארט
 עקיזײא ןא .לםײװ רעד ןופ ןזאלבעג טאה טניװ רעטלאק א .םאג־ןראטאנעם
 יװ ליפעג א טאהעג טאה לפאק .הרדשה־טוח ןכרוד ןפאלעגכרוד םיא זיא ראה

 ...ףאלש ןרעװש א ןופ ןםירעגפיוא ךיז טלאװ רע

5 

 רעקיאור ץלא ׳קירב רעגארפ רעד וצ ןעמוקעג זיא עקשארד יד רעטנעענ םאװ
 רענײק .ךעלפײפ־ײצילאפ ןײק טפײפעג טשינ רעמ ןבאה׳ם .לפאק ןראװעג זיא
 .םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ ;יאדװא ׳ךאנ זיא ימענ .טגאיעגכאנ טשינ םיא טאה
 טאה ךאל־לםילש םעד .ןעזעג טשינ רענײק ,אמתםמ ,טאה טיק ךעלקערב יד
 לאז׳ם ביוא .ןראװעג קגארק זיא רע רעדײא ןײלא םלושמ ׳ר טפאטשראפ רעכיז
 .ײצילאפ יד ךיג יוזא טשינ טראד ןעמ טפור ,דשח א ןצעמע ףיוא ןלאפ וליפא
 םאד ןעמונעגםיורא טאה רע .ןרעטש ןופ םײװש םעד טשיװעגפא טאה לפאק
 ןזאלבעג טאה םאװ ,טניװ ןגעק עלעבעװש א ןדנוצעגנא קיצנוק ,ןסאריפאפ לקעפ
 ,לטנעװ ןטעבעגסיוא ןפיוא טנעלעגנא ךיז טאה רע .טרעכיורראפ ,לסײװ רעד ןופ
 ןסאלשעגוצ ןוא ינק יד ףיוא עקעט ערעװש יד טגײלעגפיורא ,םיפ יד ןגיוצעגסיוא
 םיא טימ זיא סאװ ץלא .רצוא ןא טימ טײהרעדנילב ןראפעג זיא רע .סעיװ יד
 ,קידתושממ־בלאה טכודעגסיוא טציא םיא ךיז טאה טנװא ןקיטגײה ןעמוקעגראפ
 ןיא ןעװעג טשינ זיא רענײק סאװ םע טמוק יװ .םולח א ןיא יװ ,טפאה א ןא
 ןעװעג טלאװ יװ זךאז אזא ןאטוצפא טגעװרעד ךיז רע טאה יװ ?םײה רעד
 לטעמורפ־עזיור ןעװ רעדא י טנאה רעד ײב םיא טפאכ ןוא ןא טמוק ימענ ןעװ
 א ןפאלעגכרוד ןעלפאק זיא קנאדעג ןזיולב םעד ןופ ידלאװעג ןעײרש טמענ

 .ןפיר יד ךרוד טלעק
 ןפראד לע׳כ — .טלמרומעג רע טאה — ןדײנשפא םואימ טנאקעג באה׳כ —

 ...למוג ןשטנעב
 ןעײװמארט .רעדימראה א ןוא טפאשגנע ןא ןעװעג זיא קירב רעד ףיוא
 ־נא רעד .ןלײז עקידלפענ עמורק ןלאפעג ןענײז ןפמאל יד ןופ .ןעגנולקעג ןבאה

 .םינפ ענעסימשעצ עטיור סאד ןעלפאק וצ טרעקעגמוא טאה רעבײרט
 ? ץירפ ,רימ ןראפ ואװ —

 ןראפ ןסײהעג טאה רע ראנ ,םערדא ןײז טקנעדעג טציא ןיוש טאה לפאק
 רעכיז ןעװעג טשינ זיא רע רעבא ,רעמונ א ןבעגעגנא טאה רע .רעטײװ סאג א
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 םאװ .לדרעפ םאד ןאטעג ץימש א טאה רעבײרטנא רעד .ןאראפ זיא זיוה אזא יצ
 טניה .רעטלעק־שיטאטש־רעטניה ןוא ןראװעג אד זיא רעלעקנוט ץלא ׳רעטײװ
 רעמ ןבאה ןעגנאטש ענרעזײא עבארג יד ףיוא ךרעטמאל־זאג יד .טליבעג ןבאה
 .טםביוא ליופ ןוא לאזקאװ ,ךיור טימ טקעמשעג טאה׳ם .ןטכיולעג יװ טדנעלבעג
 .םנקלאװ עגנאל טגאיעג ךיז ןבאה למיה ןטלטיורעגנא־בלאה ןרעםטניפ־בלאה ןיא
 רעבײרטנא רעד .הנבל א ןופ לטײה א טקורעג ךיז טאה ןפוש ערעײז רעטניה
 זיא ןוא געװ טגײלעגנא טאה רע לײװ ׳טנגעג יד טנאקעג טשיג ,םינפא ,טאה
 טאה רענײק :רעיוט םוצ ןאטעג קוק א טאה לפאק .םאג םלפאק ןראפעגײבראפ
 ־עגפארא ןוא רענלאק םעד טלעטשעגפיוא טאה רע .טרעיולעג טשינ םיא ףיוא
 ןפיוא הריד ןײז ןיא .ןענעקרעד טשיג םיא ןלאז םינכש יד ,שױלעפאק םעד טקור

 ןעגנאהראפ ,רעטםנעפ קיצנײא ןא זיולב ןטכיולאב ןעװעג זיא קאטש ןטשרע
 עטשרע יד ןיא יװ ,טפאנ טראפשעג ץלא ךאנ טאה עלעשאב .לגנעהראפ א טימ

 .ךאװ א לבור ןעצ טנידראפ טאה ,לפאק ,רע תעב ,הנותה רעד ךאג ןראי
 ...!רררפ .ץירפ ,רימ ןענײז טא —

 .לבור ןבלאה א טלאצאב ,עקעט יד ןאטעג םענ א .ןגיטשעגפא זיא לפאק
 ךיז טאה עקשארד יד ןוא לטיה ענעטארעצ םאד ןאטעג ביוה א טאה יוג רעד
 םיא זיא ץלא .םײהא ןײג טזאלעג ךעלעמאפ ךיז טאה לפאק .טלקײקעגקעװא
 ךיז טאה עקנישאמ־זאג רעד ףיוא ואװ ,לבלעװעג־ךלימ םאד ־ שימײה ןעװעג אד
 !ןגיוב א טימ רעטופ יד ןטינשעג טאה ןירעמערק יד ןוא ךלימ לדנעפ א ןלאװעג
 ןבאה ןדימש ײװצ ואװ ,ײרעדימש יד זןאקראפ ןרעטניה ןיזאגאמ־ץלאה רעד
 טײז ןײא ףיוא ואװ ,למערק־זײפש םאד ז גגאטש רעטילגעגנא ןא ףיוא טפאלקעג
 ־ךעלטניב ףיורא זיב ןגעלעג ןענײז רעביאנגעקא ןוא לעמ קעז ןענאטשעג ןענײז

 טאה לביטש םשזורטם ןופ .טנגעגאב טשינ םעגײק לפאק טאה רעיוט ןיא .ץלאה
 פערט ערעטסניפ־בלאה יד ףיוא .עקינאמראה א ןופ ןליפש םאד טרעהעג ךיז
 לפאק זיא ריט רעד ײב .עטאיצאפ רעד ןופ לרעקיוה םאד ,השנמ ןכארקעג זיא
 ןטימ טעראפעג ךיז טאה עלעשאב .ןרעיוא יד טציפשעגנא ןוא ןײטש ןבילבעג
 ךיק ןיא .גנונעדרא ןיא ,םינפא ,זיא ץלא .לדיל א טמורבעגרעטנוא ןוא סעפעג
 סנקעב ןוא ןענאפ יד טליהעגנײא טאה עראפ עקידעקעמש א .םעראװ ןעװעג זיא
 ,ןשקאל עגעריפאפ יד טימ פמאל םעד ,םנעדערק־ןביוש יד ,טנעװ עזאר יד ףיוא
 ןוא ךוטראפ א ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא עלעשאב .ןארק־רעםאװ םענעשעמ םעד
 רוגיפ עשלדײמ א טאהעג ךאנ טאה יז .סיפ עםעװראב יד ףיוא ךיש־קעטש ןיא
 טימ טקעדראפ־בלאה ןעװעג ןענײז ראה עניורב־לקנוט יד .ךעלקעב עטיור ןוא
 ־ראפ א ,ןגיוא עקידרעםאװ ,םינפ ךעלטײרב א טאהעג טאה יז .לכיט־פאק א
 לקיטש א ןטכיולעגםיורא טראד ןוא אד טאה ןײצ יד ןופ .עיוג א יװ ,לזענ ןסיר
 א ןעװעג זיא רעריא עטאט רעד .טםניד א ןעװעג זײװלדײמ זיא עלעשאב .דלאג
 טשינ ,ןהאל וצ עביל םלפאק ןופ טשינ טםואװעג טשיג טאה עלעשאב .רעכאש
 .רעליפש־ןטראק טימ םיקםע ענײז ןופ טשינ ,קנעב יד ןיא רעטלעג ענײז ןופ
 זיב טאה יז .ןראזאב יד ןיא תואיצמ טפיוקעג ,ןקאבעג ,טכאקעג טאה עלעשאב
 יז טאה ראי ײװצ ןיא לאמנײא .רעײטשםיוא ןופ רעדײלק יד ןגארטעג טנײה
 ןראװעג דימ טשינ לאמנײק זיא יז .ןשראק ענרעצליה טימ טוה א טלדנאהעגנײא
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 ןרעה וצ ןוא ׳ףיוה ןיא ןעמוקעג ןענײז םאװ ,רעכאמ־ןצנוק יד ףיוא ןקוק וצ
 ןעגנאגעג יז זיא טנלאשט ןכאנ תבש .המחלמ רעשינאפאי רעד ןגעװ רעדיל יד
 טליפשעג יז טאה סטכאנ־וצ־תבש .״םוקמ״ ןיא רעטםעװש ריא וצ טםאג־וצ
 טאהעג טאה יז .ךעלרעקעינאב טלעטשעגנײא ןוא עקשטינרעט ןיא םעטנכש יד טימ
 טאה לפאק ןעװ .עמאמ רענעבעגעגרעביא ןא ןוא בײװ ײרטעג א ראפ ןעמאנ א
 ףראד רע זא ,ןעלעשאב טגאזעג רע טאה ,ןקיטכענ םײהא ןעמוק טלאװעג טשינ
 טגערפעג טשינ טאה עלעשאב ןוא ,(ןאב יד) ״עילאק״ רעד טימ ןראפ ץעגרע
 ,טניואװ יז ואװ ,זיוה םאד זא ,טםואװעג טשינ וליפא טאה עלעשאב .םאװ ןוא רעװ
 ־פא םע טאה םלושמ ׳ר זא ,טמיורעגנײא ריא טאה לפאק .ןעלפאק וצ רעהעג

 .ןעמאנ ןײז ףיוא ןבירשעג
 ...!סיורא ׳שינ ךיד פאכ — .טגאזעג רע טאה — לדײרד א׳ס —

 .ןגיװשעג טאה עלעשאב ןוא
 •— .םינכש יד וצ ןהנעט עלעשאב טגעלפ -- !טוט רע סאװ םײװ לפאק —

 ...!ראימ ףיוא ראי אזא
 ־רעביא םײב ןטלאהעג דארג עלעשאב טאה ,ןעמוקעגנײרא זיא לפאק ןעװ

 טנרעקרעד טאה יז .רע זיא סאד זא ,טסואװעג טאה יז רעבא .טעלטאק א ןעײרד
 טאה רע זא ,ןזיװעגסיוא וליפא ריא ךיז טאה׳ס ,ןגיטש יד ףיוא טירט ענײז

 ־ןאטעג גאז א טאה יז .ריט רעד רעטניה טמיוזעג גנאל וצ ךיז
 ...ן וד טסיב סאד ,עלעפאק —

 ־עג טאה יז םאװ ,ןא§ יד ןוא ,קוק א ןאטעג םיא ףיוא יז טאה לאמא טימ
 .עקרעײפ רעד ןיא טײרדעגרעביא טשינ רעיש ךיז טאה ,לטנעה םײב ןטלאה
 םרענעש ,ןיורק ױלעמאמ ? םאלב יוזא וטםיב םאװ !ראימ זיא ךארב א —

 !ןארא דרער׳ד ןיא ןעמ טגײל ריד ןופ
 ? קיניאשט א וטםקאה סאװ י סאלב זיא רעװ —

 ?עאװ רעדא ,ײװ םעפע ריד טוט׳ם .דײרק יװ םײװ —
 .ײװ ׳שינראג רימ טוט׳ס —

 ...!׳שינ רעיש טצאלפ יז ? עקעט רעד ןיא וטםגארט סאװ —
 .רעטיצ א ןאטעג טאה לפאק
 ? ןעװעג ץעמע אד זיא׳ם —

 .ךוטשיט א טגנערבעג טאה ןירעײג יד ? ןאז טלאזעג טאה ראעװ —
 ? רעדניק יד ןענײז ואװ —

 .ךיש יד טםײרעצ׳מ .םורא ןפיול ײז ? סײװ ךאי —
 טציא זיא׳ס .״בוטש רעסיורג״ רעד ןיא ןײרא טײהרעקידנגײװש זיא לפאק
 ךיז וצ ריט א טנפעעג טײהרעדנילב רע טאה ןענאד ןופ .רעטםניפ ןעװעג אד
 ןענאטשעג אד זיא סע .לטעניבאק םאד — ןפורעג טאה רע םאװ ,לביטש ןיא
 ןעװעג זיא דניק א ןעװ טכאנ א ןפאלשרעביא טגעלפ רע ואװ ,לטעב ןרעזײא ןא
 ןבירשעג ,גנוטײצ־טאלב עשידײ יד טנעײלעג תבש רע טאה אד .טנוזעג טשינ
 ןדײמ סעטפאכ ןעװ ,ןטײצ עשירוחב יד ןופ ןוא ןהאל ןגעװ טמולחעג ,תונובשח
 לפאק .סעקמאלק יד ןסירעגפא םיא ןבאה םינכדש ןוא ןפאלעגכאנ םיא ןענײז
 םעד ןדנוצעגנא ןוא לדניק א ןבירעגנא ,ךעלעבעװש לקעפ א ןעמונעגסיורא טאה
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 עלעשאב לפיװ .םופ םענעזנארב ןטימ ןוא עינאב רענירג רעד טימ פמאל־טפאנ
 ־עג אד טאה לפאק .דנאטשאב א ןעװעג לאמעלא אד זיא ׳טמיורעג טשינ טאה
 טאה רע םאװ ,לוױטש־טײר עלעג ראפ א :םירישכמ עשליבםנאמ ךם א טאה
 ןופ םנקעטש ןלטאז א ןשיפ ןפאכ וצ עקטנעװ א ,•טצונאב טשינ לאמנײק
 טשינ ײז טאה׳מ לפיװ םאװ ,ןקיטנא ,םרעגײז־טנאװ ײרד ;ןטראם ײלרעלא
 א ףיוא .ךײלג ןעגנאגעג טשינ לאמנײק ײז ןענײז ,טרילוגער ןוא טײרדעגנא
 טנעװ ענעכארקעגפא יד ףיוא .ענילאדנאמ א ןוא לדיפ א ןגעלעג זיא עלעשיט
 ־עג ,רעגעי ,םירםיק ןופ ךעלדליב ןוא ןראדנעלאק עטלעגראפ ןעגנאהעג ןענײז
 .ביוטש ןוא רעדעל ,ןוטיט ןופ טקעמשעג טאה׳ם .םנירעגניז־ערעפא ,ןלארענ
 ןוא עקעט יד טנפעעג טאה רע .טלטײקראפ ײם ,טלגירראפ ײם ךיז טאה לפאק
 םנפיוה יד ןעמונעגםיורא טנעה עקידנרעטיצ טימ טאה רע .טלעג גראב א ןעזרעד
 טאה רע זא ,ןעמונאב לפאק טאה קילב ןטשרע ןופ .םענעשעק יד ןופ ןטאנקנאב
 ןענײז ןטאנקנאב עטםרעמ יד .טנכערעג טאה רע לפיװ רעמ ךם א ןגארקעגנײרא
 ־מורא רעדא ,ךעלדנעב טימ ןדנובעגמורא ןוא ךעלקעפ ןיא טגײלעגפיונוצ ןעװעג
 ־נוה זיולב ןופ ןענאטשאב זיא םניוזא לטעקאפ ןײא .ךעלימוג טימ ןעמונעג

 .לבור טרעדנוה ןביז טנזיוט ריפ ןעװעג ןײלא םעד ןיא זיא םע .םרעטרעד
 .טשינ םענײק וצ ןוא ךיז וצ ןאטעג גאז א לפאק טאה — ו יקיתופא ענעי —
 ־םיוא ןא טאהעג טאה רע .דמערפ ןעמוקעגראפ םיא זיא לוק ענעגײא םאד
 ןיא למעלפ םאד .םיא טימ ןעװעג טלאװ רענעעזעגמוא ןא יװ :ליפעג שילרעט
 א טרירעג ךיז טאה טנאװ רעד ףיוא .טניװ א ןופ יװ ,טלקאשעג ךיז טאה פמאל
 טאה לפאק .פאק רעקיזיר א טלםײרטעג ךיז טאה טיפום ןפיוא .ןטאש רעגנאל
 רע ןוא ןגיוא יד ראפ טלדניװשעג םיא טאה׳ם רעבא ,ןלײצ רעטײװ טװאורפעג
 ־ןציפש יד ןצעננײא טלאװעג טאה רע .םיתועט ןכאמ ןײא ןיא ןטלאהעג טאה
 זיא ליומ ןיא ראנ ,ןשטילג טשינ ךיז ןלאז ךעלריפאפ יד ,ןפיל יד ןיא רעגניפ
 ךיז ןוא בוטש ןטימ ןיא טלעטשעגקעװא ךיז טאה לפאק .ןקורט ןעװעג םיא
 םאװ ,רצוא םעד ןטלאהאב טפראדעג טאה׳מ .ןטײז עלא ןיא ןקוקמוא ןעמונעג
 ,עיזיװער א ײב ןעניפעג טשינ םיא לאז׳מ ,ןקעטשראפ וצ םיא ואװ רעבא ו רעכיג
 שינעראװאב ןײק ןעװעג טשינ זיא׳ם .ןטכארטרעד טנאקעג טשינ ךיז לפאק טאה
 ,ןוױוא ןופ םמיזעג רעד טשינ ,שעװ רעביוק רעד טשינ ,טרעפוק רעד טשינ
 ־עג טאה׳מ .םעפעג עקידהםפ םאד ןגעלעג זיא׳ם ואװ ,םעדיוב רעד טשינ וליפא

 ןיוש טאה קישטםים רעדעי ראנ ,עגאלדאפ רעד ןופ טערב א ןביוהפיוא טנאק
 .לגיפש םוצ ןעגנאגעגוצ זיא לפאק .ץנוק רעד ןופ טםואװעג

 — .הרוצ רענעגײא ןײז וצ ןאטעג גאז א רע טאה — !טוטיפאל ,וד ,יעה —
 ...!בנג

 ןפיוא ראה יד .ךלאק יװ ךײלב ןעװעג זיא רע .טכערעג ןעװעג זיא עלעשאב
 לאמ וצ לאמ ןופ ןוא ךיג־ךיג טפאלקעג טאה ץראה םאד .םאנ ןעװעג ןענײז פאק
 א ןגירק ךאנ ל׳כיא .םעטא טלעפעגםיוא םיא טאה׳ם .ץעז ןקיצנײא ןא ןאטעג
 רעד בילוצ ךאנ ךימ לע׳כ — .ןאטעג רעלק א לפאק טאה — רעלעפ־ץראה
 ןקראטש א ןאטעג ריט עקידנםיורד יד טאה לאמא טימ ...ןעגנערבמוא ןהאל
 טכארט א לפאק טאה — !טײג׳מ .טירט ךם א טרעהרעד ךיז ןבאה׳ם .פאלק
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 ־עגםױא ןוא טלעג עפוק רעד וצ ןםאלעגוצ זיא רע ...!ײצילאפ — .ןאטעג
 ־נא ײנםנופ םיא טאה׳ם .ןגעמראפ םאד ןצישאב וצ יװ ,טנעה עדײב טקערטש
 ןיא טפאלקעגנא טאה׳מ .רעגניפ םענײלק ןיא גאטײװ רעקידנרעיוב א טפאכעג

 .ריט רעד
 ןבאה ןטםגנא .שיליופ ףיוא ײרשעג א ןאטעג לפאק טאה — ? םאט אטק —

 .ןםאגאב םיא
 זיא ערעשטעיװ יד זא ,ןגאזנא ןעמוקעג זיא יז .עלעשאב ןעװעג זיא םע

 .קיטראפ
 ךעלעקםילק יד — .טגערפעג יז טאה — ? טכאמראפ ךיד וטםאה םאװ —

 ...:טלאק ןרעװ
 ־הנושמ יוזא ןעגנולקעג ןעלפאק טציא ןבאה רעטרעװ עטושפ עקיזאד יד ןוא

 .רעטכעלעג א ןעמוקעגנא םיא זיא׳ם זא ,קיד
 ...!םיאורב עדליװ — .ןגירשעצ ךיז רע טאה — \ ןרעװ טלאק ײז ןלאז —

 יד .קילג א ןעשעג זיא — עטבילעג םמארבא — רעגארפ אדיא ינאפ רעד
 ראפ ײרעלאמ א םריא ןעמונעגנא טאה ״אטנעכאז״ טפאשלעזעג־טםנוק עשיליופ
 טאה ןעמונעגוצ .רעדליב טכא ןעשאז טימ יז טאה טקישעג .גנולעטשםיוא ןא
 ןגאז ןדײ יװ טלעטשעגראפ טאה םאװ ,ןבראפ־רעםאװ ןיא לדליב ןײא ןעמ
 טימ ,רעגײטש ,ןשיזיוצנארפ ,םענרעדאמ ןפיוא טלאמעג ןעװעג זיא םע .ךילשה
 טלאזעג טאה םאװ ,בראפ קיטש ךעלבלעג־יורג א ײב .רעמינפ טאטשנא ןקעלפ
 ־פעק ,ןעלמײרטש ןיא ןטלאטשעג עפוק א טפוטשעגפיונוצ ךיז טאה ,ךײט א ןײז
 ,תיציצ טקוקעגםיורא ײז ןופ ןבאה׳ם םאװ ,םעלאפ ענעזאלבעצ ןיא ,ןעלטײש ,םעק
 ײלרעלא ןופ םעמשאט ןוא ןפעלש טימ רעדײלק עשיקנערפ־טלא עגנאל ןיא ןוא
 טאה םארבא .ןוז רעקידנעײגרעטנוא רעד ןופ ןטכיולאב — ץלא םאד ,ןרילאק
 טאה רע .קרעװ־רעטםײמ א זיא לעמעג םאד זא ,ןגירשעג טאהעג רעירפ ךאנ
 םעד ןיא ךילשת וצ הנשה־שאר ןעזעגםיוא טאה יוזא יונעג זא ,ןריואװשעג
 טאהעג םולשה וילע רעטאפ ןײז טאה םעד ןבענ םאװ ,לטעטש ןשיליופ־םיורג
 טאה ןעמאנ םאדיא .ןיבמ א זיא םארבא זא ,ןעזעגםיוא טאה ,ונ .עיםעםאפ יד
 יד טימ ןעמאזוצ ,ריפאפ־דײרק ףיוא גאלאטאק א ןיא ןרעװ טקורדעג טלאזעג
 טאה ,שינעעשעג םעד דובכל .רעלאמ־ןטםיטרא עשיליופ עטנאקאב ןופ ןעמענ
 ־קעװא טאהעג זיא ,יפעפ ,רעטכאט יד .״עקנירעשטעיװ״ א טנדראעגנײא אדיא
 ןעמוקעג ןענײז םע .רעגארפ ןאעל ןאפ םעד ,ןטאט םוצ ,שזדאל ןײק ןראפעג

 ־יורב ,רעגניםעמ ,רעדנעלניפ ,רעציבמעד ,עניג ,רעװאנאי ץרעה ־ ןעמארבא ץוחא
 ־עגנײא טאה םארבא .ןעיורפ טכארבעגטימ ןבאה רענעמ ראפ א .םעדיפאל ,עד
 .ןעמולב טעקוב ןםיורג א ״ץעינאלםאפ״ א ךרוד טקישעג ןוא ראיװאק ,ןײװ טפיוק
 ־עגפיוא ןצנאגניא טאה יז .ןלאפעג ךיז ײב ןעװעג םישדח עטצעל יד זיא אדיא
 .ןרעטנומפיוא יז טלאװעג טאה םארבא ןוא טנאלאט ריא ןיא ןביולג וצ טרעה
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 .טנװא םעד וצ טײרגעג ךיז םיואראפ געט ןבאה ,טסגיד יד ,עשאז ןוא אדיא
 ,רעטםנע§ ןשאװעג ,םעגאלדאפ יד טרירוטורפ ,ןעגנאהראפ טסערפעג טאה׳מ
 אדיא .עטכאמש עדעי דמאז ןוא דײרק טימ טקינײרעג ,רעכיפעט טביוטשעגםױא
 א טימ רילאק־רעבליז ןופ דײלק ײנ א טכאמעג ךיז טײהנגעלעג רעד וצ טאה
 א ײב ןעמעקראפ טזאלעג םנגײא יז טאה ראה יד .ןדנעל יד ףיוא סאפ ןטײרב
 וליפא ןוא ןקאז ,םעקשטנעה ,ךיש ,טעסראג א טלדנאהעגנײא טאה יז .רעריזירפ
 םענעי לאז רע שזורטם םײב טלעופעג טאה יז .שעװרעטנוא ןוא ךעלדנעבגקאז
 ,עילעטא־רעדליב יד ןקינײרסיוא ןעשאז ןפלאהעג טאה יז .פערט יד ןרעײש גאט
 רעטײל־לפאט א טכארבעגפיורא טאה׳מ .רעכעה קאטש א ןענופעג ךיז טאה סאװ
 םעגרעזעלג ןופ ןביוש יד טצופעג ןוא טרעטעלקעגפיורא ןבאה ןעיורפ עדײב ןוא
 ,טהנעטעג טאה םארבא ,סופ א ןכארבעצ טשינ רעיש ײברעד טאה אדיא .ךאד
 ־אי ץרעה יװ םענאצאפאל ןוא םינלטב עניוזא .ימ יד ןפראװעגסיורא זיא׳ס זא
 אדיא רעבא .ןצאשפא טשינ יװ־ײס םאד ןלעװ ,םעדיפאל ,רעציבמעד ,רעװאנ

 .עקירעײז םאד ןאטעג ןבאה עשאז ןוא

 טאה ,יא — .טהגעטעג םארבא טאה — !םינשקע ץע טנעז ,רעבײװ ,יא —
 ...!פעק עטסופ ץע

 ,טרעטאמעגםיוא יוזא ןעװעג אדיא זיא טנװא םעד ברע ןגראמירפ םעד ןיא
 ,ןאטעג ײװ ריא טאה פאק רעד .טעב ןופ ןביוהפיוא טנאקעג טשינ ךיז טאה יז זא
 קיםײרד־ןוא־ןביז ןזיװעג טאה רעטעמאמרעט רעד .ןכארבעג ןבאה רעגײב יד
 טונימ עטצעל יד טעװ׳מ זא ,ןעזעגסיוא טאה׳ם .ץיה ךעלעכײרטש .ײװצ טימ
 .רעםעב ןראװעג ןאדיא זיא וצ־טכאגראפ רעבא .גנולײװראפ יד ןגײלפא ןזומ

 ריא זיא טפאשיריבג ןקילאמא ןופ .טצופעגסיוא ךיז ןוא ןאטעגנא ךיז טאה יז
 ןעמאזוצ טנװא ןיא ןעמוקעג זיא םארבא ןעװ ,גנוריצ לםיב שביה א ןבילבעג
 ־רעד טשינ רע טאה ,(סעקשארד עדײב ראפ טלאצאב טאה רע) ערעדנא יד טימ
 עלעקנעש ןדעי ףיוא .ןעשאז טשינ ןוא ןאדיא טשינ ,גנוניואװ יד טשינ טנעק
 .ןטכיולעג ןוא טלקניפעג טאה ץלא .ןעמולב ןענאטשעג ןענײז לכלעטשעג ןוא
 קיפעשט ןםײװ א ןגארטעג טאה עשאז .רעגנײ ראי ןעצ טימ ןעזעגםיוא טאה אדיא
 ןיא טאה יז .טסניד עשיצירפ א יװ ,ןציפש טימ לכוטראפ ןטפאהעגםיוא ןא ןוא
 וצ טאה יז .ןעלטנאמ יד ןוא ןשאלאק יד ןאטסיוא טםעג יד ןפלאהעג ראדיראק
 ־עג טאה׳מ .ךעלבירג־ןח עשיםקיש יד ןזיװעג ןוא טלכײמשעג קילעזטײל ןדעי
 ,טשרואװ ןעגידראס טפיוקעגנײא טאה אדיא .טײצלאמ ךײר א טײרגעגוצ טאה
 ןוא סקאל טגנאלרעד ןעמ טאה גאלוצ א ראפ ןוא קידניא ,רעבעל ,ןטארב ,טסורב
 .רעקיל ןפנארב ,קינשיװ שיט ןפיוא טלעטשעגנא טאה׳מ .ראיװאק םמארבא
 עקילעזטאג יד יװ ,רעגײטש ןשיליופ־טלא ןפיוא עװאק טכאקעגפיוא טאה עשאז
 ,רעציבמעד .ךעלכעלעש ענעײלעצראפ ןיא טגנאלרעד ןוא ,טנרעלעג יז טאה עבאב
 ־מיא םעד טימ ןםעטאקילעד עלא יד ףיוא ןאטעג ףראװ א ךיז טאה ,םשוגמ רעד
 ,טצבערגעג ,ןעקנורטעג ,ןקאב עדײב ףיוא טײקעג טאה רע .אבוםו־ללוז א ןופ טעפ
 ןפראװעג ךיוא טאה רע .ןטנעמילפאק טימ ןאדיא ןטאשאב ןוא ןראגיצ טרעכױרעג
 ־אם ץראװש א ןגארטעג טאה עניג .תילרע רעד ,ןעשאז ףיוא ןקילב עקיטײז
 ןבעגעג ןוא ,ןאדיא טימ טשוקעג ךיז טאה יז .גנירעיוא עגנאל ןוא דײלק ןטעמ
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 .קעװצ א וצ ריא טימ ןעמוק לאז םארבא טײצ ןיוש זיא׳ם זא ׳שינערעהוצנא ןא
 טאה יז ןוא ,רעװאנאי ץרעה טימ עגאל רעכעלנע ןא ןיא ןעװעג זיא ,עניג ,יז

 .ןאדיא טימ ראנ ,ןאמח טימ טשינ ןטלאהעג רעבירעד
 תוניבמ טגאזעג עניג טאה — > שיטםיטרא וילקריװ ,ראברעדנואװ ,ןײש —

 ...!דנאלםיוא ןיא יװ ראג םעפע — .גנוניואװ םאדיא ףיוא
 ףיוא ןקילב עקידנרעיודאב־בלאה ,עקירעיורט־בלאה ןפראװעג טאה יז ןוא
 טרעװ טשינ ןענײז טײלםנאמ עדײב זא ,ןמיס א ,ןעמארבא ןוא רעװאנאי ץרעה

 .ןטינעג ײז םאװ ,עביל יד
 טכארבעגטימ טאה עדיורב .ןעיורפ ײװצ ךאנ ןעמוקעג ןענײז ןעניג ץוח א
 קיכעלײק א טימ ,ענײלק א ,קיצנאװצ ראי א ןופ ןײלײרפ א ,אניגער אננאפ יד
 ריא .ןגיוא עקידנפיול עניורב ראפ א טימ ןוא ראה עכעלבלעג עטקאלעג ,םינפ
 ־רעטײרב רעד ףיוא זיוה א ןופ טריװ א ןעװעג זיא ,רענילכישז רשא ׳ר ,עטאט
 טלענקעג ןבאה רעדירב יד .רעציז־שיט א ,דיםח רערוג רעקידרעײפ א ןוא עלימ
 טריפעגמורא ךיז ,שיליופ טדערעג טאה אניגער אננאפ יד רעבא .לביטש רערוג ןיא
 .םעק׳עד־םע יד ײב ןירעוט לקיטש א ןעװעג ךיוא ןײלא זיא ןוא ןעדיורב טימ
 ׳ןירעדײנש יד ,לבײװ ןײז ןטגפא ןכיגניא טעװ עדיורב זא ,טםעומשעג טאה׳מ
 ןוא רענאיצולאװער רענעזעװעג רעד ,םעדיפאל .ןעניגער טימ ןבאה הנותח ןוא

 .טײהנגעלעג רעדעי ײב ןציביק ןעדיורב טגעלפ ,טםינױצ רעקיטציא
 — !רשב ןענײז ךעלרעטכעט ערעײז ראנ ,ףירט זיא עיזאושזרוב יד —
 ןיוש ןענאק רימ — .רעגניפ ןלעג־קאבאט א ןקערטשסיוא ןוא ןהנעט רע טגעלפ

 !ןםײװ רימ ,ןםײװ רימ :ןצנוק יד
 ־עג טאה יז .לדײמ א טכארבעגטימ ךיוא טאה ,רעקיוה רעד ,רעדנעלניפ
 ןעװעג זיא עשטום .װאלופ ןופ יז טאה טמאטשעג .עשטום רעדא ,עשטהרש ןםײה
 ־ראפ טאה יז םאװ ,ראה עטלטאפעצ עצראװש פאק א טימ ,עראד א ,ענײלק א
 יז טאה ןגיוא .לבאנש א יװ ,זאנ רעמורק א טימ ןוא ,עקלאפ א ןיא ןריוש
 רעטאפ ריא ןופ קעװא טאהעג זיא עשטוס .עקידנענערב ןוא עסיורג טאהעג
 .ןרעטסקע רעשלעדײמ טראס א עשראװ ןיא ןראװעג זיא ןוא דמלמ־ארמג םעד
 טאהעג טשינ ךאנ טאה יז .סעיצקעל ןבעגעג ײם ,ןײלא ךיז טנרעלעג ייס טאה יז
 עיגאלאיב טרידוטש ןיוש טאה יז רעבא ,ןעמאזקע ןטצעל םעד טכאמעגכרוד
 טאה רעדנעלניפ .פאקםארקימ ןטצונעג א ףיוא טראפשעגפא טאהעג וליפא ןוא
 .ןבאה הנותח םיא טימ טעװ יז זא ,טםעומשעג טאה׳מ ןוא ןפלאהעגםיורא ריא
 ,עמזאלפאטארפ ןגעװ םעומש א ריא טימ טריפראפ ךײלג טאה רעװאנאי ץרעה
 טאה רע .ןעמאזארמנעצ ,ןעמאזאמארכ ,ךעלדנרעק ,ךעלרעמעק ,עמזאלפאטיצ
 ־אב ןגיוא יד ןבאה לדײמ רעצניװארפ םעד ײב ןוא תואיקב ךם א ןזיװעגםיורא

 .ץנאלגפא ןקידרעײפ א ןעמוק

 עניג .ןזיװעגנא עניג טאה — !לדײלק א ןיא ראםעפארפ א ,ןא יז קוק —
 רעװאנאי ץרעה זא ,ןטלאהעג טאה יז ,יורפ רעדעי ףיוא קיטכיזרעפײא ןעװעג זיא

 .ןגירק םיא ןאק רעגיומש רעדעי ןוא רעטקאראכ ןא ליבסנאמ א זיא
 טאה׳מ .קיטילאפ ןגעװ טסעומשעצ ךיז ןבאה ,אניגער ,רעדנעלניפ ,עדיורב
 ןגעװ ;ןזאלרעדנאנופ םײב רעדיװ ןיוש טלאה׳מ סאװ ,עמוד רעד ןגעװ טדערעג
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 טאהעג סנטצעל ךיז טאה םאװ ,ןרענאיצולאװער־לאיצאס יד ןו6 רארעט םעד
 ־לאב ןוא םעקיװעשנעמ יד ןשיװצ ןשינעםײר יד ןגעװ ןטלעטשעגפא ןצנאגניא
 רעד :קיטילאפ רעשימײה ןגעװ ךיוא ןוא העפראש ץלא ןרעװ סאװ ,םעקיװעש
 םאפש טכאמעג טאה עדיורב .ןױצ־ילעופ יד ,סעצװאמײס יד ,דנוב םעד ,.ס .פ .פ
 טדער׳מ םאװ ,שטײד םענעכארבעג םעד ןופ :דראב רעד טימ ןעניקשיםוא ןופ
 ןיא המהב רעדעי ןגעװ זא ,טהנעטעג טאה רע .ןםערגנאק עשיטםינױצ יד ףיוא
 רע .ןטפירשטײצ עשיאערבעה ןיא םירמאמ ץוט א ןא ןעמ טבײרש לארשי־ץרא
 רעד ןופ גנאג םעד ראפ ןיז ןײק טשינ טאה רע זא ,ןסעדיפאל ןפראװעגראפ טאה

 .עטכישעג
 רעקידעקצאצ רעײא ןופ רעדער יד רעטנוא ןרעװ ןבירעצ ןלעװ ,ןדײ ,רימ —

 ...!ןגיל ןגאז לאז׳כ יאװלה — .טנראװעג סעדיפאל טאה — !עטכישעג
 ־ניפ ,אדיא ,םארבא ,רעגניםעמ ר״ד ןענופעג ךיז ןבאה עפורג רעדנא ןא ןיא
 טאה םארבא .רעװאנאי ץרעה ןעמוקעגוצ ךיוא זיא רעטעפש .רעציבמעד ,רעדנעל
 ,ןעקנאדעג עדמערפ ןפערט ,םיתמ ןפורםיורא ןגעװ םעומש םעד טריפעגפיורא
 םעד טכאמעג ,לאמעלא יװ ,טאה רעגניסעמ .םזיטאנפיה ,ןבײרש שיטאמאטיוא
 דלאב רעבא ,םינינע ענליוהראפ יד ןיא ןזאלנײרא טשינ ךיז ליװ רע זא ,לעטשנא
 ענײא ןריזיטאנפיה טעװ רע זא ,ןגאלשעגראפ טאה רע .ןושל ןעמוקאב רע טאה
 ,ןזיומלאש יד ןיא טשינ טביולג יז זא ,ןהנעט ןעמונעג טאה עניג .ןעיורפ יד ןופ
 רעד ןאק ,דנאטשרעדיװ א טלעטש יז דלאביװ זא ,טגאזעג טאה רעגניסעמ ןוא
 ־נײא .דימ רעײז זיא יז זא ,טרעפטנעראפ ךיז טאה אדיא .ןקריװ טשינ זאנפיה
 ...רעװש ןײז טעװ ךימ ןקעװפיוא רעבא — .טגאזעג יז טאה — ךיא לעװ ןפאלש
 ־ראפ ריא טאה רעדנעלניפ ראנ ,ןרעפעלשנײא יז לאז׳מ ןענאטשאב זיא עשטוס

 .טרעװ
 .טנקםפעג רע טאה — !טשיג ףראד׳מ —

 ־שטײד ןײז ףיוא טגערפעג םיא רעגניםעמ טאה — ? ארומ יז ןבאה םאװ —
 ...!ןרעװ טמירקעג ריא טעװ ראה ןײק — .שירעמ

 .טראפשעגנײא ךיז רעדנעלגיפ טאה — !קירעביא זיא׳ם ,טשינ ךיורב׳מ —

 .ןיז ןײק טשינ טאה׳ם —
 — .טגאלקעג ךיז רעגניסעמ טאה — !ןעגעגאד דניז עלא ,יז ןעעז ,ונ —
 ...!רעמעװקאב זיא סומזילאירעטאמ רעד .עגיטםײג סאדלא ריפ ארומ טאה׳מ
 ךיז םארבא טאה — ז הסדה טציא זיא ואװ ,רעגניםעמ ,רעסעב רימ גאז —
 ףאלש׳כ .טראװ ׳אק ׳שינ טרעה׳מ ןוא ךאװ א ןיוש — .ץפיז א טימ ןפורעגגא

 ...!עטעגרהרעד א ןצנאגגיא ןיוש זיא עכאד .טכענ ׳שיג
 ־עג םיא עניג טאה — !טרעיוד ךאז אזא זא ,םארבא ,טגאזעג ריד באה׳כ —

 !טײקינײלק ןײק טשינ זיא ץענערג א — .ןטסײרט טװאורפ
 טריםאפ טראד טאה׳ס .ךיוא ץענערג טײז־רעד ןופ ןרישעפעד ןאק׳מ —

 ...!קילגמוא סיורג א
 !יז ןגײװש !יז ןטראװ —

 טנאה עגנאל א ןביוהעגפיוא טאה רעגניסעמ .ליטש ןראװעג ןענײז עלא
 ןענײז םאװ ,ראה עיורג־שא יד טראשעגקעװא ,רעגניפ עקיציפש עלאמש טימ
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 רע .ןרעטש ןטשטײנקעג םעד ןאטעג בײר א ןוא ,םינפ ןרעביא ןלאפעג םיא
 ץעגרע טקוקעג טלאװ רע יװ ׳ןגיוא־שיפ עטקורעגפא־טײװ יד טערומשזראפ טאה

 .ןרעיומ ןוא טנעװ עלא רעביא ,קעװא טײװ
 .טגערפעג םארבא טאה — ? םעפע טםעז וד ? ךיז טרעה םאװ —

 .ןאטעג ףור א רעגניםעמ טאה — \ יז עעז ךיא ,אי —

 !רעטרעװ דער זואװ —
 .קיצומש רעײז .עבוטש עלעקנוט ענײא זיא םע .טכינ עםײװ ךיא —

 ■? יז טוט םאװ —
 .ןאטעג ףור א םעדיפאל טאה — י םילהת'טגאז יז —

 רעגניםעמ טאה — !ןעגײװשמוטש רעםעב ךיא לעװ ,לאפ ןעזיד ןיא ,ונ —
 .טקידײלאב ךיז

 םארבא טאה — !תומכח ענײד טימ פא קאה ,עגירד־עקםאילפ ,וד ,יעה —
 !ןרעװ רעיוז טשינ ןלעװ ןציװ ענײד — .ןגירשעג

 .טפאכעגרעטנוא עדיורב טאה — :רעיוז גנאל ןיוש ןענײז ײז —
 —!ןקםארטםיורא ןוא רענלעק יד ײב ןעמעננא עלא ךײא לע׳כ ,תונמאנב —
 !קיטש עליופ ערעײא ןופ רעכליב םאד זיא רימ ײב — ,טכאקעג ךיז םארבא טאה
 ,ךיד טעב׳ב ,רימ גאז .רעקיניצ יד ךאד טםנאק וד ,רעגניםעמ ,לחומ רימ ײז

 ?ןעזעג וטםאה םאװ
 ענײא רעדא ,עפאם א ףיוא םאװטע ןגעלעג זיא יז .רעמיצ םעלעקנוט ןײא —

 .קנאב
 1 טנוזעג זיא ןוא טבעל יז ,םע טםייה —

 .םיװעג יז טבעל ןבעל —
 ? ןאמנגנױ םעד טימ זיא םאװ ןוא ,ונ —

 ...!ור־וצ ךימ םאל .טכינ עםײװ ךיא —
 ןציז ןבילבעג זיא ןוא לקניװ א ןיא לוטש ןײז טקורעגקעװא טאה רעגניםעמ
 ,טנאװ רעד ןא טנעלעגנא פאק רעד ,םופ א ףיוא טגײלראפ סופ א ,ןײלא רענײא
 טצראטשעגםיורא טאה רענלאק־יקצאװאלס ןטײרב םעד ןופ .טזאלעגפאראיסעיװ יד
 טכארט יצ ןםיװ וצ ןעװעג רעװש זיא׳ם .לגראג ןפראש א טימ זדלאה רעגנאל א
 .רעקיל ןוא ןפנארב ןסיגנא ןעמונעג ךיז טאה םארבא .טלמירד רע רעדא',רע
 ןעגנאגעגמורא זיא רע .רענעגײא רעד ןעװעג טשינ רע זיא ,קעװא זיא הסדה טניז
 ןעקנורטעגסיוא טציא טאה רע .ףאלש ןיא טנײװעג טאה רע ,רענעגאלשרעד א
 זאנ רעד ןיא .ןסיבראפ טשינ וליפא טאה רע .לאמא טימ ךעלזעלג עלופ ײװצ
 ךעלרעפמײשאב טריפשעג טאה רע .םײה — ןקאב יד ןיא ,בראה ןראװעג םיא זיא
 .ןריהעג יד טלפענראפ ,ןײרא פאק ןיא םיא טצעז ףמאד רעשילאהאקלא רעד יװ
 םיא טימ זיא יז .םערא םײב ןאטעג יצ א יז ןוא ןאדיא וצ ןעגנאגעגויצ זיא רע
 .טשוקעג ריא טימ גנאל ךיז ןוא ןעמונעגמורא יז טאה רע .רעמיצ־ףאלש ןיא ןײרא
 — .טמיורעגנײא ריא רע טאה — !םיוא טנײה טםעז וד קיטכערפ יװ —

 !עמאד־דנארג עתמא ןא
 ...ןײש ךיא ןיב ,רוכיש טסיב וד זא —

 !ביל ךיד באה׳כ !ןירעלטםניק עסיורג ,גײװש —
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 יז טאה — ביל עקאט ךימ טאה רע .ןרערט יד ןפאלעגנא ןענײז ןאדיא
 עםיורג ן§אש ךאנ לסיא •ןעמוקעג טשיג ךאנ זיא ףוס רעד ,ןײנ — .טכארטעג

 ...!ךעלקילג םיא טימ ןײז ךאנ ל׳כיא !קרעװ
 .זאנ יד טצײנשעג קיטכעדאב ןוא עלעכיט ןדײז א ןעמונעגםיורא טאה יז
 רעד ןוא עקנימש יד טלאװעג טשינ טאה יז ביוא ,ןענײװ טראטעג טשינ טאה יז
 .ןגיוא יד רעטנוא ךעלעבראט ןפיולפיוא ןלאז םע ןוא ןענירעצ ןלאז רעדופ
 יד ןעזעג טשיג ךאנ ןבאה טםעג יד .ןביוהעגנא טשרע ךיז טאה טנװא רעד

 ...עילעטא

1 

 ןוא ןעינױנ ןשיװצ ןביוהעגנא ךיז ןבאה ,םײה רעד ןו5 ןפאלטנא זיא הסדה טניז
 יד הרפש .רדח־ףאלש ןיא ןפאלש טרעהעגפיוא טאה עינױנ .ןתקולהמ ןעכאד
 ־עג טאה פמאל רעד .עפאנאק רעד ףיוא טכאנײב טעבעגסיוא םיא טאה טםניד
 תועידי,/ ןיא ןוא ,עטכישעג םצערג ןיא טקוקעגנײרא טאה עינױנ .טעפש זיב טנערב
 רעד ןופ ןםירעגפא ךיז טאה דרע יד יװ ןבירשאב ןעװעג טראד זיא׳ם .״עבטה
 ןענײז ן&מאד יד ןוא ,טליקעגפא ךיז ,ןטענאלפ ערעדנא יד טימ ךײלגוצ ,ןוז
 עקידעבעל עטשרע יד ן&אשעג ךיז ןבאה םײלש ןיא .םימי ןיא ןראװעג טלדנאװרא§
 ,שיפ א ,בארקימ א ןופ ,םיוא־רוד ןײא־רוד ןגיוצעג ךיז ןבאה סאװ ,םיאורב
 םאװ ,ןראי ןסאלימ־ילימ יד טימ ךײלגראפ ןיא .ןעינױנ ,םיא זיב ,עפלאמ א
 ןשימםאק ןופ טלײשעגםיוא ךיז טאה םעטםיס־ןוז רעד טניז טרעיודעג טאה׳ס
 טכירק ,טאקשומ עינױג ,רע םאװ טײצ יד זיא ,בצמ ןקיטציא ןײז וצ זיב לפענ
 ואװ .טײקיבײא ןופ םי א ןיא ןפארט א יװ רעמ טשינ ,טלעװ רעד ףיוא םורא
 דניצא זיא׳ס ואװ .ןאעקא ןא ןעװעג לאמא ,ןײז ןעק ,זיא עשראװ טציא זיא׳ס
 ןוא ןרעטש יד וליפא .טעטש עםיורג ןרעװ טיובעג ,רשפא ,ןלעװ טגורגפא ןא
 ־רוטאנ רעד .ןשאלראפ ןרעװ ןוא ןא ךיז ןדניצ ײז .קיבײא טשינ ןטכײל ןטעמאק
 ,רעקלעפ ,םינימ ,ןטלעװ עײנ ןעגנערבסיורא ןוא ןכאק ןײא ןיא טלאה לסעק
 ןשינעלדנאװראפ ןוא ןעגנורעדגעראפ עלא יד ואװ ,הטש רעד .םיגהנמ ,ןעקנאדעג

 ...ףוס א ןא זיא ,דנאטשוצ ןעמוק

 ןםעגראפ רע טאה ,רעטרעװ עגולק עקיזאד יד טנעײלעג טאה עינױג ןעװ
 ־נדירפוצ טשינ ןאק םאװ ,בײװ קנארק ןוא םואימ א טאה רע זא ,לײװ א ףיוא
 ץעגרע זיא ענײז הדיחי־תב יד זא ;ןשינע&רעדאב עשליבםנאמ עגײז ןלעטש

 זא ;ןכאװ ראפ א ןיוש ריא ןופ טשיג טרעה׳מ ןוא רוחב־הבישי א טימ קעװא
 ,רק6ה זיא םנײז ןגעמראפ םאד ןוא טעב־ןטיוט ןפיוא ךיז טרעטאמ עטאט רעד
 ־עג ןראי עלא טאה רע .תילכת ןײק וצ ןעמוקעג טשינ זיא ,עינױנ ,רע זא ןוא

 זיא רע ראנ ,ןענרעל ,ןאט םעפע ,טלעװ יד ןעז ,ןראפ ,ןםײרםיורא ךיז טװאורפ
 .ןרעדגא םוצ ךײלג ןעװעג זיא גאט ןײא .םאג עקסנאפ רעד ףיוא ןקעטש ןבילבעג
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 טימ ןאטעג םעומש א ׳ןםײבנא ןםעגעג ׳טנװאדעגפא ,ןענאטשעגפיוא זיא רע
 ןעװ־םאװ־רעדײא ןוא ,טלעג־הריד ןגעװ ,ראטארטםינימדא־ףליהעג םעד ,ןעלהשמ
 ־אלאיב ןיא בירעמ־החנמ וצ ןעגנאגעג זיא רע ןוא טכאנראפ רעד ןלאפעגוצ זיא
 רעד ןטימ ןיא יװ ן§אלשעג רע זיא ,גאטימ ןכאנ ,גאטײב .לביטש רענװערד
 ןשינעטכארט יד .ןקעװרעביא ןײא ,ןיא ןטלאהעג ךיז רע טאה טכאנײב .טכאנ
 ־נײא ןראװעג טשינ ןענײז תװאת עשלגנײ יד .חומ ןיא טעמושזעגמורא ןבאה
 טאה יז .גיוא ןײק ןאטעגוצ טשינ עכאד טאה ,קעװא זיא הטדה טניז .טליטשעג
 ןעגנאלרעד טזומעג ריא ןעמ טאה אד .ןצפיז ןוא ןצכערק וצ טרעהעגפיוא טשינ
 ןגארקעג טאה יז לײװ ,ץראטש א ןציהרעד — אד ןוא םנפארט רענאירעלאװ
 ןוא פאק םוצ זײא ןגײלוצ טפראדעג ריא ןעמ טאה אד ;ןגאמ ןיא ןשינעמעלק

 ,ענעדײ־הניחת א ןופ ןוגינ א טימ יז טאה טדערעג .ײט זאלג א ןכאקפיוא אד
 ־כעטש ןוא ןשינעגאזנײרא טימ ןעװעג לופ ןענײז רעטרעװ יד .רעפאלש־ןכוםמ א
 ןעזעגנײא עינױנ טאה ,זיוה םאד טזאלראפ טאה רעטכאט יד טניז .ךעלטרעװ
 ןבאה םינכדש יד טימ ןעמאזוצ רענײז עטאט רעד זא ,קידנעטש יװ רעראלק

 .טעליוקעגפא םיא
 חקמ א — .טכארטעג עינױנ טאה — :עגפ א ראנ ,בײװ ׳אק ׳שינ —

 ...!תועט
 רעד ףיוא רעגעלעג א טײרגעגוצ םנטצעל םיא טאה הרפש ואװ ,טעניבאק ןיא
 עטרעיוזראפ םעכאד ןקוקנא טפראדעג טשינ ,ןטסקינײװמא ,רע טאה ,עפאס
 ןופ רעגילק זיא יז .רעטכאט רעד ןגעװ טגראזעג טשינ וליפא טאה רע .הרוצ
 ...חוכ ריא טאהעג ןעװעג ךאי טלאװ יאװלה — .טגאזעג ךיז וצ רע טאה — רימ
 ,העידי א ריא ןופ ןגירק טעװ רע ראנ יװ זא ,טסאפעגפא ךיז ײב טאהעג טאה רע
 .טעטיםרעוױנוא ןקידנע טעװ יז זיב ,ךאװ א לבור ןצפופ ןקיש ןעמענ ריא רע טעװ
 טלאװ רע ? ץײװש רעד ןיא ןפאכרעבירא ךיוא ךיז רע טעװ רשפא ו טםײװ רעװ
 א םעפע ןרידוטש וצ ןוא םישובלמ עצרוק ןאטוצנא ןלעב א ןעװעג ךיוא ןײלא

 ,...עפארײא רעײרפ רעטײרב רעד וצ ךיוא ןײלא םיא טיצ׳ס .טפאשנםיװ

 ײרד ףיוא טראפשעגנא ןקור רעד ,ןסעזעג ראנ ,ןגעלעג טשינ זיא עכאד
 ־ארפ רעד ,עינױנ םאװ ,םאד יװ תורצ ערעםערג טאהעג טאה יז .סנשיק עקיכופ
 ריזח א .טראעג ךיוא יז סאד טאה ןגעװטסעדנופ .טעניבאק ןיא טקיטכענ ,םדא
 ראנ ליװ׳ס .םאד טפיולטנא ,קנארק זיא בײװ׳ס זא .טכארטעג יז טאה ,דײ א
 ןאט וצ ךיוא רע טאה רשפא ? ןםיװ ןאק רעװ .ךיוב םעד ןעשאפ ןוא ןפאפ ,ןםערפ

 ...!ןביולג ץלא ןעמ ןאק ליבסנאמ א ףיוא ? תובקנ טימ
 ךיז יז טאה רעגײזא ןעצ םורא .ןראװעג טלמירדנא עכאד זיא גאטראפ
 טשינראג טאה רעגערט־טםאפ רעד .טגײלעג ךיז טאה יז יװ רעדימ ,טפאכעגפיוא
 הרפש .רעסאװ ןיא ןײטש א יװ ןראװעג ןלאפראפ טאהעג זיא הסדה .טכארבעג
 ראנ ,רעטופ טימ למעז ןבלאה א ןוא עקראװאב זאלג א טכארבעגנײרא טאה
 טאהעג טשינ טאה יז .קנארטעג עמעראװ סאד ןעקנורטעג זיולב טאה עכאד
 ־עג זיא עינױנ .ןפמורשעגנײא ןעװעג ריא ןענײז םירעדעג יד .טיטעפא םוש ןײק
 ץעגרע ךיז טאה רעײג־קידײל רעד ואװ .ירפ רעד ןיא ךאנ ןעגנאגעגקעװא טאה

 טאה רע זא ״דרבם א .טםואװעג טשינ עכאד טאה געט עצנאג טרעדנעלשעגמורא
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 רעגײזא ףלעװצ טאה עכאד .ןעמארבא ׳םענײז לרעגאװש ןטימ ןטעבעגרעביא ךיז
 ־עג ךאװ א לאמ ײרד ריא טאה ראטקאד רעד .ץנימ ראטקאד םײב ןײז טזומעג
 רע .ןינכירטם ןוא קינעשרא טצירפשעגנײא ריא ןוא םעיצאזירטקעלע טכאמ
 טנעה יד ןיא ןעמענ טשינ ךיז טעװ יז ביוא זא ,שינערעהוצנא ןא ןבעגעג טאה

 .ראפעג רעםיורג א ןיא יז זיא ׳ןײרא

 ־עג ץנימ ראטקאד טאה — ןעמענ טשינ חור רעד טעװ רעטכאט יד —
 ...ארומ ךיא באה עלעמאמ םעד ראפ ראנ — .טהנעט

 לקיטש א ,גאטימ םאד ךיק ןיא טלעטשעגוצ טאה יז ׳ןײלא ןבילבעג זיא הרפש
 רעד ןיא ןײרא זיא ןוא ׳עטםאבעלאב רעד ראפ ןוה לטרעפ א ׳ךיז ראפ םנירעדניר
 ׳לוטש רעטעבעג םעכאד ןיא טצעזעגנײרא ךיז יז טאה גאטליואװש ןופ .עלאם
 ענעטפאהעגםיוא ײװצ יד טימ לכעלאש םענעדײז םעד ןיא טליהעגנײא ךיז
 טנײשעגנײרא טאה םאװ ׳ןוז רעקידרעטניװ רעד ןיא טמעראװעג ךיז ןוא ׳םעװאפ
 דיומ יד .ביוטש ןלײז עמורק יד ןיא טרעטיצעג ןוא רעטםנעפ־לפאט יד ךרוד
 יד ןענערבפא ךיז ןלאז םע ,ינק יד רעביא ךיוה דײלק םאד טצראשראפ טאה
 ךעלרעטכעט עשידיגנ יד ןעוט םאד יװ ,עזולב יד טלפענקעצ טאה יז .ןעלקנעש
 ןפיולטנא םהםדה .ץינעלאפ ,ןילאכימ ,װאפעזױ ,רעדיװש ןיא ,עשטאד ףיוא רעמוז
 ךאנ ךיז ןביג ךעלדײמ עשינםהי יד דלאב יװ .ןהרפש.,יז ךיוא טזאלעצ טאה
 .ןעגנולקעג טאה ןאפעלעט רעד ן טםניד עטושפ א ,טשינ יז ראט םאװראפ ,דמש יד
 רעײנ ריא טאה טדערעג .ריא וצ ןעװעג זיא םע .לבײרט םאד ןעמונעג טאה הרפש
 ןקיטנײה ןײג ליװ רע זא ,טגאזעג טאה רע .רעםײמש עלעשטיא ,רעטנאקאב
 ריא טימ ןכאמ טלאװעג טאה רע .״הטיחש׳/ רעד ףיוא ןײרא רעטאעט ןיא תבש
 ןוא ןײרא לגיפש ןיא ןאטעג לכײמש א שירעליואװ טאה הרפש .״עקדנאר״ א

 .לבאנש א ןגיוצראפ

 ךאנ אד ןענעז׳ם — .טלדנחעג ךיז יז טאה — ? ךאי דארג םעפע םאװ —
 .,.!ךעלדײמ עניאש

 ...עאװראפ םײװ עלהרפש —

 טימ ךיז הרפש טאה — !ראימ ןיא ׳שינ ןריטםוג יז .ןיוש יז ןעײג —
 ...םעקמאט ןיא עלעדײמ א ביל ןבאה יז — .טצײרעג םיא

 רעםײמש עלעשטיא טאה — הרפכ ןגאלשעג ריא טימ גנאל ןיוש ׳אה ךאי —
 .טרפעטנעעג

 ־עשטיא םעד טימ םיקםע ןבאה וצ טניול׳ם יצ ןעװעג רעכיז טשינ זיא הרפש
 ־טאלפ א ןופ ןאמרופ א ןעװעג זיא רע .רעטוג א ןעװעג רע זיא רענידראפ א .ןעל
 ־ומש ידלב א זא ,טגאזעג טאה׳מ .טדערעג םיא ףיוא טאה׳מ רעבא .עמראפ
 ־יװראמ טימ ךיז טרבח רע זא ןוא ,םיאנה יד טקישעגקירוצ םיא טאה ענזיװעל
 יד וצ יורטוצ ןײק טאהעג טשינ טאה הרפש .םאג ענלאמכארק רעד ףיוא םרעכ
 טאה׳ם .ןגיוא עשירזממ יד ןוא ךעלעוױטש עטצופעג יד טימ ןעגנױ עליואװ
 ןעװעדנופ ןזאל ךיז רעדא ,ןאיזוליא ןיא לגיופ אזא טימ ןײג וצ טדאשעג טשינ
 .ןיושרעפםנאמ ןטצעזעג א טימ ןעמ ףראד ןבאה הנותח רעבא ? לבלעװעג־שאנ ןיא

 .טקיליװעגנײא חרפש טאה דײר עגנאל ךאנ
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 טאה הר6ש ןוא טגערפעג עלעשטיא טאה — י זדנוא רימ ןפערט ואװ —
 !טרפעטנעעג

 •עלאס רעניװ רעד ײב .רעיוט םענרעזײא ןראפ —
 טרעהרעד ךיז טאה לאמא טימ ראנ ׳ןגאז סעפע ךאנ טלאװעג טאה עלעשטיא
 סאד טגײלעגקעװא טאה הרפש .ריט רעקידנסיורד רעד ןיא גנולק רעפראש א

 — .טרעלקעג יז טאה — ? ןײז סאד ןאק רעװ .ןענעפע ןעגנאגעג זיא ןוא לבײרט
 יז .ןגיטש עלא ןופ ןפראװפארא םיע ך׳לעװ ,(ןאמערא ןא) קאטנעפ א ביוא

 !ןאטעג גערפ א טאה
 ? םאט אטק —

 !איצילאפ—
 ־עג גנאל ךיז טאה יז .טמײלעג יװ ןראװעג טנעה יד ןענײז ןהרפש ײב

 יז טאה — ןרימ ףיוא הװצמ א .סאלשפאלק םעד ןוא לטײק ןטימ טרעטנאלפ
 טאה יז ...םעקטאל יד טימ ןזאלנײרא טפראדעג ׳שינ ךימ באה׳כ — .טכארטעג
 רעקיד רעקירעדינ א טקוקעגנײרא טאה׳ס ןוא לטלעפש א ףיוא טכאמעגפיוא
 הרפש .סעפילש ןוא טוה ןכיוה א טימ ,רידנומ ןעיורג־רעבליז א ןיא ,עװאריװער
 ײרשעג א .דליב שילרעטסיוא ןא ןעזרעד טאה יז .טנפעעג ןצנאגניא טציא טאה
 .הסדה ןענאטשעג זיא ץילײמ םעד ןבענ .לעק ריא ןופ ןסירעגסיורא שזא ךיז טאה
 ןעװעג זיא לדײמ סאד .טנעקרעד יז טאה הרפש זיב לײװ א טרעיודעג טאה׳ס
 ,טוה א ןא ,ךיש עטקילפעצ ןיא ,לטנאמ םענעסירעצ א ןיא ,טרעצעגסיוא ,ךײלב
 טלקיװעגנײא עלעקעפ א ןטלאהעג יז טאה טנאה רעד ןיא .ראה עטלטאפעצ טימ
 א יװ ,ןקארשרעד ןוא טסירעגנײא ןעזעגסיוא טאה יז .ריפאפ טשטײנקעצ ןיא
 הרפש .סעקרעפײר יד ײב לאמוצ טפערט׳מ סאװ ,לדײמ־טסניד קידלטעטש־ןײלק
 .סײװ ןראװעג ךיוא ןײלא זיא יז .ןקאב עדײב ײב ןא־פאכ א ןאטעג ךיז טאה

 ־עגסיורא טנאיצילאפ רעד טאה — ? טאקשומ אבײל םוכאנ אד טניואװ —
 .ריפאפ א ןופ טנעײל

 .אד ,אי —
 ? רע זיא זאװ —

 .םײה רעד ןיא אטשינ —
 ? בײװ סאד —

 .אטשינ ךיוא —
 .ןהסדה ףיוא ןזיװעגנא עװאריװער רעד טאה — ? לדײמ םאד טא זיא רעװ —

 .רעגניפ ןטעקשטנעהאב ןבארג ןטימ טםורב ריא טרירעגנא טעמכ טאה רע
 טדערעג הרפש טאה — :עקנעינאפ רעזדנוא ךאד זיא םאד ,עשזאב ,ךא —

 .שיליופ
 ? יז טםײה יװ —

 .הםדה —
 ןשידײ םעד טשײוגראפ פאצאק רעד טאה — !אם־אד־אג .אנשטאט קאט —

 ? רעמיטנגײא רעד טמוק ןעװ — .ןעמאנ
 .טכאנײב .טשינ םײװ׳כ —

 ? אד וד טסיב םאװ —
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 .ןיכעק א —
 ןופ םיורא טשינ ייג ׳לדײמ ׳וד .רעגײזא ןיינ ןגראמ ןײז אד לעװ ךיא .אד —

 ...ג אינאדיװס אד !קנעדעג .בוטש

 לטנעה םײב ןאטעג פאכ א ךיז טאה סיפ עמורק יד טימ לרע רעטקאפעג רעד
 ײװצ ןאטעג ביוה א ׳לוױטש ןטריקאל ןטימ ןאטעג עפוט א ׳דרעװש רעד ןופ
 זיא רע .טזאלעגפארא קירוצ םוטפאר ײז ןוא ׳קעשאד םוצ ןגײלוצוצ יװ רעגניפ
 טראװעג טאה ׳פערט יד ףיוא ׳ןטנוא .ריט רעד טימ ץעז א ןאטעג ןוא םיורא
 עקשזורטס יד ןענאטשעג זיא םיא ןבענ .טנאה רעד ןיא לטיה ןטימ שזורטם רעד

 .ןושל םאד ןריולראפ יװ טאה הרפש .טנוה רעטאלדוק רעד ןוא
 ־וצ א טימ ןאטעג גאז א יז טאה —!ןעעז ןגיוא ענײמ םאװ ׳ןיורק עמאמ —

 ...!ראי עניימ וצ ךארב א ז אד עקנעינאפ יד טייטש סאוו — .לוק טעשודעג
 שינעלקנעװק א ךאנ ןוא קירוצ ףיוא םוא־קוק א ןאטעג ךיז טאה הםדה
 ריא ןיא ןעוועג זיא םפייטש ןוא סקידנרעווילג םעפע .םיואראפ ןײג טזאלעג ךיז
 הר§ש .לאטיפש א ןופ טרעקעגמוא סאװ ראנ ךיז טאה םאװ ׳ןצעמע ײב יװ ׳גנאג
 ןיא ךיז וצ ןײרא זיא הםדה .טנעה ענעכארבראפ טימ ןעגנאגעגכאנ ריא זיא
 .עטאלב קיטש א ךיפעט ןפיוא טזאלעגרעביא יז טאה טירט ןדעי ךאנ .לביטש
 ןרעטנוא עלעקעפ ןטימ ץלא ךאנ ׳בוטש ןטימ ןיא ןייטש ןבילבעג יז זיא טראד
 טקוקעג ןבאה ׳רעכעל יד ןיא ןפמורשעגנײא יװ ןענײז סאװ ׳ןגיוא עריא .םערא

 •לטניפ ןײא ןיא ץעגרע

 .טגערפעג הרפש טאה — ? ןעשעג אד זיא םאװ !ראימ זיא רעטסניפ —
 .ןגיװשעג טאה הםדה

 י ײט זאלג א עקנעינאפ רעד ןעגנערב רשפא —
 .ןײנ ףיוא פאק ן׳טימ טלקאשעג טאה הםדה
 ך ןשאװ׳א ךיז עקנעינאפ יד ליװ רשפא —

 .םורק רעד ןיא קוק א ריא ףיוא ןאטעג טאה הסדה
 .דניצא ׳שינ —

 ׳עלאס רעד ןיא ןײרא זיא יז .רענײב יד ןיא טלאק ןראװעג זיא ןהרפש
 ליונק א .םעילפאק עםײה יד וצ עצײלפ יד טקירדעגוצ ׳ןוױוא םוצ ןעגנאגעגוצ
 רענעי ןפארטעג ןיוש ריא טאה׳ם ׳ײװ ׳יוא .לעק ןיא טלעטשעגקעװא ריא ךיז טאה

 ...באב־העשת ןײז אד ןיוש טע׳ם — .טלמרומעג יז טאה —!ראעלימ

 ״לביטש םהםדה ןיא ריט יד טנפעעג העש לטרעפ א ךאנ טאה הרפש ןעװ
 ןגעלעג לדײמ םאד זיא ׳פאט־ןעמולב א ןסיגאב ןעמוקעג זיא יז זא ׳דײרסיוא ןטימ
 ןטימ ׳ןשיק ןיא ןבארגעגנײא פאק רעד ׳ךיש יד ןיא ןוא לטנאמ ןיא טעב ןפיוא
 ןעװעג רעװש זיא׳ס .ןעפאם ןײק טרעהעג טשינ טאה׳מ .טנאװ רעד וצ םינפ
 ־עגסיורא ןבאה ןליוז ענעפא יד ןופ .ךאװ זיא יז רעדא ׳יז טפאלש יצ ןםיװ וצ
 טימ לופ ןעװעג ןענײז ןקאז יד .רעגניפ יד ןוא ןטפיטש עקינײצ יד טצראטש
 יד טקוקעגסיורא ןבאה׳ס ןוא טצראשראפ ריא ךיז טאה דײלק סאד .רעכעל
 זיא׳ס .שיט ןפיוא טגײלעגקעװא טאהעג יז טאה עלעקעפ סאד .סיפ עטעקאנ
 א ׳לדגעבנקאז קיצנײא ןא ןגעלעג קינײװעניא זיא׳ס .טלקיװעגפיוא ןעװעג
 ןוא ׳ןשארג א ׳רעסקעז א ׳רענעצ רענרעפוק א ׳ןײצ ענעכארבעגסיוא טימ למעק
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 ןעמ טאה אמחל אזא .ףיורעד ט5אגעג גנאל טאה הר£ש .טיורב ץראװש קיטש א
 ׳רעװש ןעזעגסיוא טאה םע .ןטאדלאם ײב וליפא ׳תומוקמ עגיה יד ןיא ןעזעג טשינ
 םעלקראפ א ןהרפש טאה םיצולפ .ןעײלק טימ לו§ ,ןקאבעגםיוא טשינ ,קימײל
 ־םיוא ןעמ טאה סנבאל עניוזא .ןענאטשראפ ץלא טציא טאה יז .זדלאה ןיא ןאטעג

 .לאנימירק ןיא רעדא ׳עזאק ןיא ןטנאטםערא טלײטעג

2 

 סאג עקםנאפ יד ײבראפ זיא יז .םײהא ןעמוקעג עכאד זיא רעגײזא ריפ םור^
 .לטײש ןרעביא לאש רעצראװש א ןיא ןוא ןשאלאק עפיט ,רעטופ ןסקופ ריא ןיא
 ןעגנאגעג זיא יז .טכוזלעג רעד ןופ יװ ,לעג ןעװעג זיא םינפ ענעלאפעגנײא סאד
 ,קעװא זיא הםדה טניז .לאסאראפ ןופ לטנעה ןפיוא טראפשעגנא ךיז ןוא ךעלעמאפ
 ־עג טשינ רעמ זיא יז .ןגיוא יד ןיא ןשטנעמ ןקוק וצ ןטימעגסיוא עכאד טאה
 לאמ סאד .ןהרפש ץלא ךאנ טקישעג ראנ ,ןבלעװעג יד ןיא ןפיוקנײא ןעגנאג
 םנרעבלעק לקיטש א ןפיוק טלאװעג טאה יז .עקטאי ןיא ןטארטעגפא עכאד טאה
 ןוא ץאלק םײב ןענאטשעג בצק רעד זיא ןײרא זיא עכאד רעדײא .לכיאי א ףיוא
 ןראװעג זיא ,לעװש יד רעבירא זיא יז ראנ יװ .רעבײװ לטניב א טימ טםעומשעג
 ףיוא זיפש רעד טימ ןוא ךוטראפ ןטקיטולבראפ ןיא רעלײק רעד .טײקליטש א
 פאלק א יוזא טאלג ןוא קאה עטײרב יד ףיוא־ביוה א ןאטעג טאה ןדנעל יד
 עכעלטע .ןעכאד ,ריא ןגעװ טלטאמעג ץלא ךאנ ,םינפא ,טאה׳מ .ץלאה ןיא ןאטעג
 טאה עכאד .עראװ א ריא ראפ טכאמעג ןוא טקורעגפא יװ סעפע ךיז ןבאה ןעיורפ

 .ןשארג קיסײרד־ןוא־סקעז יד טלײצעגפא קיטכעדאב
 רעד טאה — ךיוא םנרעדגיר לקיטש א ןעמונעג עלעכאד טלאװ ײהעלע —

 .ןאטעג גאז א בצק
 .לי8וצ ךיוא זיא טנו§ א ? םאװ וצ —

 טע׳ס .ערדנאפש רעדא םנטארב לקיטש א ןעמענמײהא עלעכאד לאז —
 ...ןעמוק ץונוצ ןעלעכאד

 ןטעבעג טשינ לאמנײק ךיז טאה בצק רעד .ןענאטשראפ טשיג טאה עכאד
 ־פיוגוצ טאה עכאד ? סאװ רעדא ,טלציװעג ךיז טאה רע .ןפיוק םיא ײב לאז׳מ

 .ןפיל יד טסערפעג
 .גאט ןטוג א —

 !טײהרעטנוזעג ץטײג —
 ־אב יד ףיוא סעלײשטאפ טימ רעבײװ לדער א ןענאטשעג זיא רעיוט םײב
 םעטנכש יד ןגעלפ ךעלנײװעג .טנעה יד ןיא םרעביוק טימ ,פעק עטלטײש
 יד טרעקעגפא סענעדײ יד ןבאה לאמ םאד .ןגראמ־טוג םעד ןגארטנגעקא ריא
 .ןלאפעגנײא ןעבאד זיא — ? ןבראטשעג רעװש רעד לאמא זיא רשפא .רעמיגפ
 .ןכעדפא טלעטשעג ךיז פערט עכעלטע עדעי ךאנ ןוא ןגיטש יד טימ ףיורא זיא יז
 .ןענעפע ןעמוקעג זיא הר5ש זיב טרעיודעג גנאל טאה׳ס ןוא ןעגנולקעגנא טאה יז

 ?אה ,טראד זיא רעװ —

 •ךאי —
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 ?עטסאבעלאב יד —

 .לאמעלא יװ רעכעלעמאפ טכאמעגפיוא טאה הרפש
 טגאזעג דיומ יד טאה — ,ןהםדה ןופ וױרב א אד זיא׳ס ,עטםאבעלאב —

 .שינעלקנעװק א דאנ

 זרעהא זײװ זןענאװ ןופ ?װירב א —
 .לביטש םהסדה ןיא זיא׳ר —

 ףיוא שײלפ טנופ םאד טגײלעגקעװא טנאה רעקידנרעטיצ א טימ טאה עכאד
 ־פיוא טאה יז .עװאקלא רעד ןיא ןאטעג זאל א ךיז עקידלקאװ א ןוא עלעשיט א
 טפאכעגפיוא טאהעג ךיז טאה הםדה .רעטכאט יד ןעזרעד ןוא ריט יד טראפשעג
 .טזאלעגפארא פאק רעד ׳טעב ןופ גערב ןפיוא ענעגיובעגנײא ןא ןסעזעג זיא ןוא
 זיא רעטומ יד ןעװ .םארש רעטיור א ןענאטשעג זיא םינפ םענעגעלעגפא ןפיוא
 ןבילבעג זיא יז ראנ ,ןביוהוצפיוא ךיז יװ ענימ א טכאמעג לדײמ םאד טאה ,ןײרא

 ־פיוא טאה םינפ ריא .ץכעלײװרעטניה ףיוא קור א.ןאטעג ךיז טאה עכאד .ןציז
 .םעפ ןופ יװ ,טמאלפעג

 זךאנ טסבעל וד — .ןאטעג ףור א יז טאה — ?יוזא —
 .טרעפטנעעג טשינ טאה הםדה

 עקירעזײה א טגאזעג עכאד טאה — ז אד וטםיב ,אד טםיב זא ,ונ ,ונ —
 ,קירוצ ףיוא ןאטעג קוק א טאה יז .דײר ענעגײא יד ראפ ןקארשרעד ךיז ןוא
 .ריט יד ןאטעג פאלקראפ א ןוא ,ראדיראק ןיא ץלא ךאנ טײטש הרפש זא ,ןעזעג
 ,זדלאה ןפיוא רעטכאט רעד ןאט וצ ףראװ א ךיז ײם גנאלראפ א טאהעג טאה עכאד

 .סעלדוק יד ײב דיומ יד ןאט וצ פאכ א ײם

 ןענײז םינפ ןלעג סעכאד ףיוא .טגערפעג יז טאה — ? ןעמוקעג וטסיב ןעװ —
 .תמ א ײב יװ ,ןקעלפ עטיור ןטארטעגסיורא

 .טרעפטנעעג טשינ ךיוא ףיורעד טאה הםדה
 ? עאװ רעדא ,ןראװעג םוטש טםיב —

 .רעירפ .טנײה —

 — זןראי ענײד וצ יױו ןוא דניװ זסיוא טםעז וד יװ ריד זיא גאלק א —
 .ןושל־הנעמ םענעגײא םעד ראפ טמעשעג ךיז ןוא ,ןאטעג גניז א עכאד טאה
 זיא סע .לוק ריא טשינ ,חםונ ריא טשינ זיא׳ס זא ,ןזיװעגסיוא ריא ךיז טאה׳ם
 ־עגםיורא טלאװ ,ןיציבר רעניניטםארק יד ,עמאמ ענעבראטשעג יד יװ ןעװעג

 .ןצפעל עריא ןופ טדער
 ןעװעג זיא לטנאמ םהםדה .טפאגעג ןוא ןענאטשעג עכאד זיא לײװ עגנאל א
 ןענײז פענק ײװצ .טפוצעגםיוא ~ רענלאק ןופ רעטופ יד ,ןםירעצ ,טרימשראפ
 טצראטשעגםיורא טאה רעכעל יד ךרוד .גײצ ןטימ ןעמאזוצ ןסירעגםיורא ןעװעג
 ראה ייד .םיר־דלאװג א ןעװעג זיא ,טםורב רעד רעביא ,דײלק ןיא .ענילעטאװ יד
 טאה לדײמ סאד .עטאלב טימ טשימעגפיונוצ יװ ןוא טריקאלבפא ןראװעג ןענײז
 רעגײטש א ו טרעדורעצ־בלאה יװ םעפע ,קנארק ,גיטיוק ,טרעצעגפא ןעזעגסיוא
 זיא קילב םעכאד .זיוה־םיעגושמ א ןופ טרעקעגמוא םאװ־ראנ ךיז טלאװ יז יװ

 .עלעקעפ םעד ףיוא ןלאפעג

 .דשח טימ ןוא ףראש טגערפעג יז טאה — ?טיורב אראפ םאד זיא םאװ —



 231 טאקשומ עילימאפ יד

 .טרזחעגרעביא הסדה טאה — טיורב —
 יד זדנוא ףיוא ןסאגעגםיוא ךיז טאה׳ס .ךיד גײל .םיוא ךיד וט .עז׳כ ׳וג —

 !ההכוה
 טימ ןלאפעגוצ זיא ריט יד .םיורא זיא ןוא ןאטעג ײרד א ךיז טאה עכאד
 .זיוה־רעדאפ ןיא טרעיולעג ץלא ךאנ טאה הרפש .טגיװ־גוצ א ןופ יװ ׳קאנק א

 ? יוזא יװ ז ןעמוקעג יז זיא ןעװ —
 .טגנערבעג יז טאה עװאריװער רעד —

 ? לאנימירק ןיא ןםעזעג ׳םע טםײה ׳זיא יז ? עװאריװער רעד —
 .םיוא טעז —

 ? טגאזעג רע טאה סאװ ...!םעט ןײמ ןםיװ יז לאז !ריא ףיוא הװצמ א —
 .רעגײזא ןײנ ,ירפרעדניא ןגראמ ןײז אד טע׳ר —

 ? ןעװעג ךאנ זיא רעװ —
 .ןגיטש יד ףיוא ןענאטשעג זיא שזורטם רעד —

 !ןפאלעגפיונוצ ׳יאדװא ,ךיז ןענײז םינכש עלא —
 .ןײנ ...אי —

 עכאד טאה — !ןםיװ טלעװ יד לאז .ןטלאהאב וצ סאװ ךיז אטשינ —
 ט׳יז — .קילב ריא ןיא ןדנוצעגנא ךיז טאה לרעײפ ךעלמײהמוא ןא ןוא טדערעג

 ...!ןבײרטנא ׳שינ גנאל ײם־יװ־ײס
 .ןדער ׳שינ יוזא עטםאבעלאב יד לאז —

 טשינ םענײק זאל .ןײרמוא זיא דיומ יד !ענאװ יד ןײא־ץײה !גײװש —
 !ןײרא

 •טגנילק ןאפעלעט רעד —
 ...!׳שינ רעפטגע —

 רעלקיטש טקאהעגנא רעסעמקאה א טימ טאה יז .ךיק ןיא ןײרא זיא הרפש
 ׳שא לפײה א טפעה א ןופ לטעלב א ףיוא ןטאשעגנא ,סיורא לטניב א ןופ ץלאה

 .רעװש ןעמוקעגנא זיא לביטש־ענאװ ןיא ןכאמ־רעײפ םאד .טפאנ טימ ןםאגאב
 יד .טפיורשעגוצ טשינ ךיז טאה לריט םאד .ןכארבעצ ןעװעג זיא ןװיוא רעד
 ־מורא ןעמונעג ןוא עלאס רעד ןיא ןײרא זיא עכאד .ןגיוצעג טשינ טאה טפול
 טײקכאװש יד .טנעה עטגײלעגפיונוצ טימ ,קירוצ ןוא ןיהא ,ךיג־ךיג ןענאפש
 טאה יז .קראטש ןראװעג לאמ ןײא טימ זיא יז .ןטארטעגפא ריא ןופ םיצולפ זיא
 טאה עלעקנעב־םופ א .פעט־ןעמולב ,ךעלעקנעב ,ךעלעשיט ןא ןסיוטשעגנא ךיז
 ךוש ץיפש ןטימ סיוטש א ןאטעג םע טאה יז ראג ,געװ םעד טלעטשראפ ריא
 ־עג ריא ךיז ןבאה רעטרעװ עשילרעטםיוא .טלקײקעגקעװא ךיז טאה סע ןוא
 ...תירב ...רזממ ...תרבועמ ...לאטיפש ...היװל :פאק ןיא טרעטנאלפ
 לוק ןפיוא ןאטעג גאז א יז טאה — ?געט עצנאג לװנמ רעד םורא טפיול ואװ
 ־נא ןצעמע ,ןגירק וצ ךיז ,ןעײרש וצ גנאלראפ א טאהעג טאה יז .ןעינױנ ןגעװ
 ןפאלעגוצ זיא עכאד .ןאפעלעט רעד ןעגנולקעצ רעדיװ ךיז טאה סע .ןעלדיזוצ

 .לבײרט סאד ןאטעג םיר א ןוא

 ? עה ,טראד זיא רעװ —
 .םארבא ,ךיא ןיב םאד ? ןבעל־עכאד —
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 עריא .ןאטעג עפיש א עכאד טאה — ? םטיג וטסגאז סאװ ,םארבא ׳אי —
 .לכײמש ןקידנענײװ א ןיא טמירקעגסיוא ךיז ןבאה ןפיל

 ןגעװ זיא׳ם .קיטכיװ רעײז זיא׳ם .סיוא ךימ רעה :ךיד טעב׳כ ׳עכאד —
 גרעטכאט ןײד

 !הםדה ׳אק רעמ אטשינ .טעגרהרעד יז טסאה י קיטכיװ זיא סאװ —
 .לטראק א ןטלאהרעד באה׳כ .ןדער ריד וצ זאל —

 !חצור ׳ןלזג ׳רעדרעמ ? לטראק א ראפ סאװ —
 .ענעדײ־קראמ א יװ טםטלעש וד ראנ ׳לביאראפ ׳שינ באה —

 רעטכעט ענײד !ןטלאשראפ זדנוא טםאה וד יװ ןײז וטסלאז ןטלאשראפ —
 !םיבלכבש בלכ !טידנאב !ןטש !רעטכאט ןײמ יװ ףום אזא ןבאה ןלאז

 ־מוא זיא לשיט םאד .לבײרט םאד קעװא ףראװ א ןאטעג טאה עכאד ןוא
 .ןאפעלעט ןטימ ןעמאזוצ ןלאפעג

 .רעײפ טכאמעג ןיוש באה׳כ ׳עטםאבעלאב —
 י ףײז ענירג רשפא טםאה !רעםאװ לסעק ןלופ א ןא־םיג !ןענערב לאז —

 .עטםאבעלאב ׳אי —
 !טםימ ןיא ןפראװסיורא וטסעװ עריא םידגב יד .קאז א םיוא קידײל —
 טאהעג טציא טאה לדײמ םאד .רעמיצ םהסדה ןיא טרעקעגמוא ךיז טאה עכאד
 .ןםיר ןוא ןקעלפ טימ לופ ןעװעג זיא דײלק םאד .לטנאמ םעד ןעמונעגפארא
 ןעװעג זיא זדלאה רעד .טנערטעגפיוא ןעװעג טענ יד ןענײז םעװכאפ יד רעטנוא
 הםדה .ןקעלפ עיולב־ןוא־ןיורב םיא ףיוא ןעװעג ןענײז סע .ראד ןוא ןיד הנושמ
 זיא רעטומ יד ןעװ .דאלפוש א ןקורוצפיוא טײרג יװ ,שיט םײב ןענאטשעג זיא
 א טאה עכאד .קירוצ ףיוא ןטארטעגפא זיא ןוא ןאטעג לפאצ א יז טאה ,ןײרא

 .טנאה רעד ןיא ןאטעג געװ א ןוא טיורב קיטש םאד ןאטעג פאכ
 ...!ןײטש א יװ !זיא םאד רעװש יװ —

 .טקורעגפא ךיז טאה הסדה
 וטםיב ואװ ד ןגיוא יד טימ וטסצאלג סאװ ז פמאלג א יװ וטםײטש סאװ —
 ריד טאה רעװ ? טרעגלאװעגםיוא ךיד וטםאה רעכעל ערעםאװ ןיא ?ןעװעג

 ?םישובלמ יד ןםירעצ
 .טשינ רענײק —

 טאה םאװ ? טפעלשראפ ךיד רע טאה ואװ ? קעװא גנױ רעד זיא ואװ —
 !דלאװעג ןעײרש לע׳כ ?טכאמעג ריד ןופ רע

 !אמ —
 טאה םאװ .רעטכאט א ראפ םיוא ךיד קעמ׳כ .עמאמ ןײד טשינ ןיב׳כ —

 !תמא םעד גאז ?עשר רעד ,ריד טימ ןאטעג רע
 !אמ —

 ־ראפ ךאנ ןעמ ןאק רשפא .ראטקאד םעד ןגאז וצ םאװ ןםיװ ףראד׳מ —
 !ריד וצ ײװ ןוא דניװ .ןפאכ

 .ראטקאד ׳אק ׳שינ ףראד׳כ —

 ... ? םאבײה א ? וטספראד עשז־סאװ —

 .טגאזעגנא הרפש טאה ~ ו סײה זיא רעסאװ׳ם ,עטםאבעלאב —
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 !ןקינײרםיוא ךיד ןעמ זומ םדוק .םוק —

 -ןײלא ל׳כאי ~
 ...!טמעשעגםיוא ןיוש ךיז ןבאה וד יװ עניוזא ? ךיוא ךאנ ךיד טםמעש —

 עלאמש םאד .טנערבעג ןבאה ןגיוא יד .ןירג־לעג ןראװעג זיא םינפ םעכאד
 טימ לו5 ןראװעג זיא זאנ ,עקידרעקיוה יד .טלםײרטעג ךיז טאה עלעבמעג
 רעגניפ עקינײב יד טימ טאה יז .ארק א ןא טנאמרעד ןהרפש טאה יז .ןשטײנק

 .ןפעלש ןעמונעג יז ןוא לסקא םײב ןהםדה ןאטעג פאכ א
 .לוק קידעשטיװק לערג א טימ ןגירשעג יז טאה — !ריד ךאי גאז ,םוק —

 ...!הלבנ קיטש —
 ןבראטשעג ןיוש ןיב׳כ .ןײגכאנ ןעמונעג ןוא ןאטעג לקאװ א ךיז טאה הסדה
 טאה יז ...הרהט יד זיא םאד זא ,ןטכוד רימ ךיז לאז — .טכארטעג יז טאה —
 יד ,ןקאז יד ,עקלאה יד ,דײלק םאד ןפעלשפארא ריא ןופ לאז רעטומ יד טזאלעג
 ־נײא ןוא טינקעגרעדינא טאה יז .סיורא ןוא ןײרא קיטסאה זיא הרפש .סעקטײמ
 זיא׳ס ןוא ןענארק יד טײרדעגפיוא טאה׳מ .קאז ןיא רעדײלק עקיטיוק יד טקאפעג
 ,רעםאװ סאד ןשימפיונוצ ךיג יוזא טנאקעג טשינ טאה׳מ .עראפ א ןעגנאגעג
 רענרענײטש רעד ףיוא ןענאטשעג לײװרעד זיא הםדה ןוא ,םעראװ ןײז לאז סע
 בײל ריא .ןײצ יד טימ טקיופעג ןוא טרעטיצעג טאה יז .טעקאנ־רעטומ עגאלדאפ
 יװ טצראטשעגרעפא ןבאה ןפיר יד .טעלעקש א יװ טרעגאמעגםיוא ןעװעג זיא
 ,זיא רעפרעק ןופ טיוה יד .ךעלעקעטש יװ ןיד ןראװעג ןענײז סמערא יד .ןפײר
 ןענײז ןטסירב יד .םײװ ןוא קיטאלג־שלדײמ ןבילבעג ץלא ךאנ ,ןגעװטםעדנופ
 ןגיובעגנײא טאה יז .טיור ןוא ןיד — ןעלצראװ יד ,קיכעלײק ןוא לופ ןעװעג
 יז .טגעװאב םיוק־םיוק ךיז ןבאה ןפיל יד .סעיװ יד ןםאלשעגוצ ןוא פאק םעד
 ,טיוט ןיוש זיא יז זא ,ךיז וצ טעשטפעשעג לאמא־רעדיװ ןוא לאמא־רעבא טאה
 טשיג םעגײק ראפ ךיז ףראד יז ןוא ןרא טשינ ךאז ןײק יז ןאק רעבירעד ןוא

 ...ןעמעש

3 

 טכארטאב גנאל טאה ,ןפור טקישעג טאה עכאד םאװ ,ראטקאד־זיוה רעד ,ץנימ
 רע .ןעגנול יד ןוא ץראה םוצ טרעהעגוצ ךיז לבײרט א טימ טאה רע .ןהםדה
 טפאגעג ןוא קנעלעג־טנאה סאד ןעמונעגנא רעגניפ עבארג עצרוק יד טימ טאה
 ןרעטש םעד ןשטײנק ןוא ןשינעקורמ ךס א ךאנ .רעגײז־עלעביצ םעד ףיוא
 ־טא ןײק ןקישםיורא לדײמ םאד ןפראד טעװ׳מ זא ,טנקםפעג ראטקאד רעד טאה
 ןוא רעטניװ ףוס םוצ זיב ןבײלב טראד ןזומ טעװ יז .םױראטאנאס א ןיא קצאװ
 יד .ײװצ רעדא ךאװ א ןטראװפא ןםײהעג ,רעבא ,טאה רע .ךאנרעד רעמוז םעד
 טאה רע .טעב ןופ ןײטשפיוא ןענעק לאז יז ,טפעשעגסיוא וצ ןעװעג זיא עקנארק
 ריא וצ ןעמוק ןלאז׳ם ןוא דײר עגנאל ןיא ריא טימ ןזאלוצנײרא ךיז ןטאבראפ
 ןזיװעג טאה רעטעמאמרעט רעד .ור עקידנעטשלופ ןבאה טפראדעג טאה יז .טםעג
 ־אפ טפאלקעג טאה סלופ רעד .ךעלעכײרטש ריפ טימ קיםײרד־ןוא־ףניפ זיולב
 ,ןקראטש םוצ ןיצידעמ א ,ןעגגוצירפשנײא ןבירשראפ טאה ץנימ ר״ד .ךעלעמ
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 קאינאק עלעפעל־ײט א גאט ןיא לאמ ײרד ןוא ,חוכ טיג סאװ ׳ןאילוב טראם א
 .טיטעפא ףיוא

 ןוא פאק ןקיקע־ריפ ןםיורג ןטימ ראטקאד רעקינײב־טײרב רענײלק רעד
 יד טימ רעטופ םאד ןאטעגגא ,לצנער םאד ןאטעג פאכ א טאה ןםנאװ עקיד יד
 ןטײרב־שיראסעפארפ םעד טימ שטאלעפאק םענעשױלפ םעד ,ןעלדײװ־ןםקופ
 ־קאד ײב טריפעגנײא זיא׳ם יװ ,ראראנאה ןא ןפיולטנא טזאלעג ךיז ןוא ,דנאר
 ןיא טפוטשעגנײרא םיא ןוא ראדיראק ןיא ןפאלעגכאנ םיא זיא עכאד .םיריוט
 עפיט יד ןיא ןכארקעגנײרא זיא ץנימ ר״ד .לבור־רעפניפ םענעריפאפ א טנאה
 :ןאטעג גאז א טאה רע .לאםאראפ םעד ןעמונעג ןוא ןעמארגאנאמ יד טימ ןשאלאק

 חתפ .רסומ ׳אק ןגאז ׳שינ ןוא תױשק ׳אק ןגערפ ׳שינ :ךאז־טפיוה יד —
 ...!אש ןיש

 .ןטעבעג ךיז עכאד טאה — !טנוזעג ןײז ט׳יז זא ,וצ רימ טגאז ,ראטקאד —

 ןאט ן׳רימ .דײ־רעטוג ׳אק ׳שינ ןוא םלוע לש ונובר רעד ׳שינ ןיב׳כ —
 ...!עידא .ןאק׳מ סאװ

 .ןעורפא טלעטשעג ךיז ןוא ןגיטש קאטש ןבלאה א פארא זיא ץנימ ר״ד
 ןײז ראפ קיד וצ ןעװעג זיא רע .רעלעפ־ץראה א טאהעג ךיוא ןײלא טאה רע
 ,ךיוב ןבארג םעד ןופ ןרעװ ײרפ טנאקעג טשינ טאה רע .םקואװ רעקירעדינ
 םאװ ,ןטנעיצאפ ענעריואװשעג לאצ רעםיורג רעד ןופ ,קראק ןפיוא ןדלאפ יד
 ,רעצכעוט עשלהק יד ןופ ןוא ,ראטאק ןטסדנימ םײב ןפור טקישעג םיא ןבאה
 ,רעיוט ןראפ .ײנסנופ לאמ סעדעי ןגיוצעגנײרא םיא ןבאה םעראזאד ןוא םײבר ואװ
 לטניב א ןענאטשעג ןיוש זיא ,םיא ףיוא טראװעג טאה סאװ ,שטאק רעד ןבענ
 געװ םעד ןלעטשראפ םיא טװאורפעג ןבאה ײז .פעק יד ןפיוא ןלאש טימ רעבײװ
 ןיא ןשינעמעלק ,רענײב יד ןיא ןשינעיצ ןגעװ תוצע ןגערפ ךיג רעד ףיוא ןוא
 יד טאה ץנימ ר״ד .ןתאלוח עשירעבײװ ײלרעלא ׳ץײרק ןיא ןשינעכעטש ,ןגאמ

 .םריש ןטימ ןבירטעגפא םענעדײ

 ןוא טעפשעגכאנ ײז רע טאה — \ ךײא ןופ רעקנארק ןיב׳כ ,ײא־ײא־ײא —
 ...!ןעמענ ׳שינ קנע׳ט חור רעד — .סיפ עצרוק יד טימ טעפוטעג

 ־עג ץנימ ר״ד טאה — \ ןדײ רעװעשראװ ןופ ןראװעג זיא׳ם סאװ ,אװ־אװא —
 רקפה .טפיולטנא ןוא ףיוא ךיז טביוה לדײמ קנארק א — .ןסנאװ יד ןיא טעפנאפ
 ןלאפעגנײרא .ץענערג רעד ףיוא ןםאשרעד טשינ רעיש ײז טאה׳מ \ עקשירטעפ
 ילבכב יאדװא טציז רוחב רעד .פאטע ןטימ טקישעגפא .בנג א רעכילומ א וצ
 רעד ,םארבא קידלוש זיא ץלא ןיא .ןאט םעפע טפראדעג טלאװ׳מ ,ןבעל׳כ .לזרב

 !קאינדוקםאפ

 ,עטעראק רעד ןופ סעזעג ןטײרב ןפיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה ץנימ ר״ד
 ־ץיטאנ א ענעשעק־םעזוב ןופ ןעמונעגםיורא ,ןעלנא ןא ןקור םעד טראפשעגנא
 סאװ ,טפירשטנאה רעמורק א ןיא סעפע טנכײצראפ רעדעפײלב א טימ ןוא לכיב
 ןדער לאז רע ןמים א ןעװעג זיא סע .ןענעײלרעביא טנאקעג טאה ןײלא רע ראנ
 זיא ,ץנימ ,ןײלא רע .אװטםלאשטאנ ײב רעכאמ א טימ ןעלשעה־רזוע םעד ןגעװ
 א טימ עביל א טריפעג ךיוא טאה רע .רוחב רעשידיםח א ןעװעג לאמא ךיוא
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 אזא ןסקאװסיוא ט׳יז זא ׳ןטכיר טנאקעג טלאמעד ךיז טאה רעװ .לדיימ שידיגנ
 ...!דאש א .ןביירטנא טשינ גנאל יוזא טעװ הסדה יד ...?קאזאק

 ׳ךיור ךעלעקייק ןזאלבעגסיוא ,ראגיצ ןקיד א טרעכיורראפ טאה ץנימ ר״ד
 ןרא6 יוזא לאז עטעראק יד גנאלראפ א טאהעג טאה רע .סעיוו יד ןסאלשעגוצ
 ץעגרע ןריפקעװא םיא לאז יז ? רעהפיוא ןא רעדער ענעמוג יד ףיוא ןגיװ ךיז ןוא
 ׳ךעלביטש־להק ׳ןלאטיפש ׳ןטנעיצאפ ,גנעגרעטנוא ןא ״רנידמ רעמעראװ א ןיא
 רעד ףיוא ןעורסיוא ןיוש ךימ ל׳כיא .ןגאלארקענ ,תויװל עשימײה ,ןענא5עלעט
 ...עײלא רעטשרעדאפ רעד ןיא — .ןאטעג טכארט א רע טאה — סאג עשנעג

 ...!עיצאזיליוױצ עצנאג יד תעגושמ א ראפ סאװ

* 

 טאה יז .טנפעעג רעדיװ ךעלעמאפ ײז ןוא ןגיוא יד ןסאלשעגוצ טאה הסדה
 םוש ןייק טאהעג טשינ טאה יז ראנ ,קנארק ךעלרעפעג זיא יז זא ,טסואװעג
 טאה יז ראנ ,םײהא ןעמוקעג זיא יז טניז רעביאראפ טאהעג ןענײז געט .ארומ

 ץלא ךאנ זיא יז ראנ ,ןתעל־תעמ עצנאג ןפאלשעגפא זיא יז .לפיװ טסואװעג טשינ
 ןוא גאט ןעוועג זיא אד .ךיג־הנושמ ן5אלעג זיא טייצ יד .קירעפעלש ןבילבעג
 ־עגסיוא טאה הסדה .יירד אד ןוא ןיינ ןעגנולקעג רעגייז רעד טאה אד .טכאנ אד
 טאה פאק רעד .סאװ ןסעגראפ טאה יז ראנ ,ןעמענ וצ סעפע טנאה יד טקעדטש
 ־פא ךיז טאה ,לקנוט ןראװעג זיא קנאדעג רעד ראנ ,ןטכארט סעפע ןביוהעגנא
 טאה יז ןעװ .ךאלפ ןוא םאזגנאל יז טאה טמעטאעג .ףיול ןטימ ןיא טלעטשעג
 ײב יװ ,םירעדעג יד ןיא ןשיור ןעמונעג טאה ,ךלימ קולש א ןעגנולשעגפאדא
 תומולח יד ןבאה ןגעװטסעדנופ ;רעביפ ןײק טאהעג טשינ טאה יז .עלפוע ןא
 .טײק&אלש־ץיה א ןיא יװ ,רעדליב עשילרעטסיוא טימ לו§ ,ךיג־הנושמ טרעפיהעג
 .ןײטש א יװ ,ןלא&עג יז זיא אד ןוא ,זיומרעדעלפ א יװ ,ןגיולפעג יז זיא אד
 ׳ןושל קיזײרג א ןיא ,דײר עקידהנושמ טדערעג ןבאה ןטלאטשעג עקידגטאש
 ןעװעג ןענײז םארבא ןוא לשעה־רזוע .ןײטאל ,שידײ ,שיסור ,שיליופ ןופ שימעג א
 טימ טשימעגפיונוצ ךיז טאה עטאט רעד ,רעמינפ ײװצ טימ שטנעמ ןײא יװ
 ךיז טאה ץענערג יד ראנ ,דנאלסיוא ןײק ןראפעג זיא ,הסדה ,יז .ץנימ ראטקאד
 .גראב א יװ ,ץראװש אד ,ךײט א יװ לעה אד ןראװעג ,טקורעגוצ ,טקורעגפא
 ־רעמאי טימ ט8ײ5עג ,ןגיולפעג־בלאה זיא ןאב יד .ןגירשעג ןבאה רעבײװ סעטפאכ
 ־רעד א טקעװעגרעביא ךיז טאה הסדה .םוהת א ןיא טשטילגעג ךיז ,תולוק עכעל
 ־כאנ א טגײשעגנײרא טאה רעטסגעפ ןכרוד .סײװש טימ ןסאגאב ,ענעקארש
 םעד ףיוא .ןטעפאט יד ףיוא ךעלעקײק עקיטכיל ןפראװעג ,ןוז עקידגאטימ
 טימ טרעגערגעג טאה ץעמע .ןקעלפ עקיגוז ןענאטשעג ןענײז ליד ןטלטסעקעג
 טקעמשעג טאה ,ןסיורד ןופ ןזאלבעגנײרא טאה סאװ ,לטניװ סאד .רעגערג א
 טגיונעגפיוא טאה עמאמ יד .דרע רעטרעדורעגפיוא ןוא קאטשניר ,ךעפ טימ

 :ןאטעג גאז א ןוא פאק ןטלטײשאב םעד טקעטשעגנײרא ,ריט יד
 ״דלילח ,ךאנ טסעװ .ן§א זיא טפולרעביוא רעד .וצ ךיד קעד ,ןבעל־הסדה —

 .גוצ א ןפאכ
 ? םירופ זיא ןעװ —
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 .גאטכארעביא םעשישטרעמ :ראנ עז ~
 ? םארבא רעטעפ רעד טוט סאװ ~
 !םיע טםײװ ראי־ץראװש רעד ~

 ? ישעדײז רעד ןוא ~
 .ןעמאזײב טגיל .טגאזעג םיאנוש ףיוא —

 ־רזוע ןגעװ םעפע טרעהעג טשינ טאה׳מ יצ ןגערפ טלאװעג טאה הםדה
 ןוא טנאװ רעד וצ טרעקעגמוא ךיז טאה יז .ןגיװשעג טאה יז ראנ ,ןעלשעה
 רעד זא ,ןזיװעגסיוא ריא ךיז טאה לאמסאד .ןעלמירד וצ ןביוהעגנא רעדיװ
 יד ןופ רעגניפ יד .רענעזאלבעגנא ןוא רעסערג ץלא טרעװ ןשיק ןיא פאק
 ־נא ךיז טאה טײקלקנוט רעד ןיא םעפע .רערעװש ןוא רעקיד ןרעװ טנעה
 ראפ טםואװעג טשינ טאה יז ראנ ,ןקארשעג ךיז טאה יז ,רעכנעפ א יװ ןזאלבעג
 ןעװעג זיא םע .ןםירעגפיוא ךיז ןוא ןאטעג לפאצ א יז טאה לאמא טימ .םאװ
 יד .רעטכײל םענרעזעלג א ןיא טכיל א טנערבעג טאה לשיט ןפיוא .טנװא
 ןגעק ןוא ,דײלק ץראװש גנאל א ןיא ,ענעגיובעגנא ןא ןענאטשעג זיא עמאמ
 ןטאש רעטלפאט רעד .רעטעמאמרעט ןיא טקוקעגנײא ךיז למעלפ ןופ ןײש רעד

 .רעבליזקעװק סאד ןאטעג לםײרט א טאה יז .טלקאשעג ךיז טאה
 .ענעגײא׳ס ץלא ~

 .טגערפעג הםדה טאה — ? זיא טעפש יװ ~
 .רעגײזא ןעצ ? הנימ אק&נ יד זיא סאװ —

 ? טנײה ץלא ךאנ זיא׳ס ~
 .טפעצער יד ןײא םענ ? ןטכענ זיא׳ם ? ןעדאװ —

 ־נא ןיצידעמ יד לאז׳מ ןעזעג טשינ טאה יז .טרעדנואװעג ךיז טאה הםדה
 טאהעג טאה׳ם .טמירקראפ ךיז ןוא ןעקנורטעגםיוא טאה יז .לפעל ןיא ןםיג

 .גנירמיצ ןופ םעט א
 ־תב ןײד ~ ,אפאפ רעד ןפורעגנא ךיז טאה — !ףיוא ךאד יז זיא טא ~

 ...!הדיחי
 םעד ןיא ןענאטשעג אד זיא רע .ףושיכ א ךרוד יװ ,ןםקאװעגסיוא זיא רע
 ןיא ןוא ךיש־קעטש ענעטעמאם ןיא ,רילאק־ןײװ ןופ קאר־ןגראמ םענעדײז
 טלבמאבעג ךיז טאה לטסעװ ן&יוא .פאק ץיפש ןפיוא עלעפאק ןדײז ןײלק א
 .רעקירעדינ ןראװעג זיא רע זא ,טכודעגסיוא ךיז טאה ןהםדה .טײק ענעדלאג א
 ־עג ןוא רעטכאט רעד ףיוא טקוקעג טאה רע ,רעצריק ןעװעג זיא לדרעב םאד

 :ןאטעג גאז א טאה רע .טלכײמש

 !קינלאנימירק רענײש א ~

 ,ןעמוקעג&יוא זיא יז ןעװ לײװ ,ןראװעג ן§אלשטנא רעדיװ ,םינפא ,זיא הםדה
 ,זיא יז רעװ טקנעדעג טשינ טאה יז .שינרעטסניפ עטכידעג א ןענאטשעג זיא
 ןעמונעגנא ךיז ןוא טצעזעגפיוא ךיז טאה יז .ךיז טניפעג יז ואװ ,טםײה יז יװ
 ןיב׳כ ,א .טנאמרעד ךיז יז טאה לאמא טימ .ןרעטש םײב טנעה עדײב טימ
 ־סיוא ןוא םעטא םעד ןטלאהעגנײא טאה יז !ןריולראפ זיא ץלא !לאנימירק ןיא
 ןײק טשינ טרעה׳מ ? ןעמוקעגניהא ןעיורפ עלא ןענײז ואװ .ןרעיוא יד טציפשעג
 ־םיורא ןעמעלא טאה׳מ רעדא ? טפאשגנע רעד ןופ ןבראטשעג ײז ןענײז .ןעפאם
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 טפאטעגנא ןוא רעגניפ יד טקערטשעגסיוא טאה הסדה י ײרפ רעד ףיוא טזאלעג
 ױצ ןוא ןביוהעג§יוא סע טאה יז .קנארטעג א טימ ןעװעג לופ זיא׳ס .זאלג א
 לצינעפ א טימ ןוא ,טרעקוצעג ,ייט עטלאק ןעװעג זיא׳ס .ןפיל יד וצ ןגארטעג
 טפאז יד ןגיוזעגנײא ,טייקיסילפ יד ךיז ןיא ןעקנורטעגניירא טאה יז .ןירטיצ
 זיא יז .רעטכינ ןצנאגניא ןראװעג לאמנײא טימ זיא ןוא ,ענעמיל רעד ןופ
 יז ןעװ .ןאטעג ייװ טאה טייז רעקניל רעד ןיא .ףאלש .םײה רעד ןיא קירוצ
 .טלזעלבעג ךיז יװ סעפע ןוא טכראשעג לסקא ןרעטנוא טאה ,טמעטאעג שאה
 טאה ןסיורדניא .רעגײז א טפאלקעג קיטםאה טאה בוטש רעטײװצ רעד ןיא
 טקגעדעג טציא טאה הסדה .ןביוש יד טימ טלסײרטעג ןוא טניװ א ןזאלבעג
 רעװאנארומ םײב ןעלשעה־רזוע טימ ןפארטעג ךיז טאה יז יװ :טײהלצנײא עדעי
 ־קאװ ןטלאק םעניא טבאנ יד {ץיװײר זיב סאלק עטירד עזײר יד :לאזקאװ
 ־אנסארק ןײק דיוב רעד טימ העיסנ יד ןםירעיופ עשיניארקוא ןשיװצ לכעלאז
 סאד ;םידיםח ׳ןרעטיליפש ,סהלגע־לעב יד טימ זיוה־ראפנײא סאד ;װאטס
 םעד ףיוא לבלימ־רעסאװ א ןיא ןטראװ םאד ןוא װעשערק ןײק שינעפעלש
 טאה ףראד םאד .עיצילאג ןײק ןריפרעבירא טעװ םאװ ,רעצראװש םעד ,יוג
 ןעלשעה־רזוע .קילעקעפ ןפיוא ןעמ טאה טקיטכענעג .סעראיוב יד :ןסײהעג
 םעדיוב ןפיוא טרעטעלקעגפיורא טאה רע .לדרעב א ןסקאװעגנא טאהעג זיא
 יד טכארבעג טאה ,טסידנאבארטנאק א ,רעיופ א .ןאזאניפש טנעײלעג ןוא ײה
 ײנםנופ ףראד׳מ זא ןוא ךאװ יד ןטיבעג ךיז טאה ץענערג רעד ףיוא זא ,סעײנ
 ־עג םוצ טכאנ רערעטסניפ א ןיא ןײג טאד : ךאנרעד .רענלעז יד ןשרוחפא
 ,טםראיװ לטרעפ א זיא׳ס זא ,טגאזעג טאה רעריפ רעד .ןאס ךײט םענעריורפ
 ,רעדלעפ עטרעקאעצ ךרוד ןכארקעג זיא׳מ .ןהעש טפעלשעג ךיז טאה׳מ ראנ
 זיא׳מ ןוא ןסיג ןביוהעגנא טאה ןגער א .םעקגאל עקיפמוז ,דלאװ ןטקאהעגסיוא
 ־אק םעד טגאיעגפארא טניװ רעד טאה ןעלשעה־רזוע .טקײװעגםיוא ןראװעג
 טאה ץעמע .טליבעג ןבאה טניה .שאלאק א ןריולראפ טאה ,הסדה ,יז .שױלעפ
 םיצולפ .ךשוח־רעטסניפ ןראװעג רעדיװ זיא׳ם ןוא רעטמאל א טימ ןאטעג טכײל א
 ןגיוצעגםיוא ךיז ןבאה ןשטנעמ .ײרעםיש א ןוא ןעײרשעג טרעהרעד ךיז ןבאה
 א .ןראװעג ןגיװשטנא זיא ןוא ףור א ןאטעג טאה לשעה־רזוע .דרע רעד ףיוא
 טאה׳ס ואװ ,לדײב א ןיא טריפעגקעװא ןוא טפאכעגנא ,ןהםדה ,יז טאה טאדלאס
 .סקיב רעגנאל א טימ רענלעז א ךאנ טראװעג טאה׳ם ןוא טכיל א טנערבעג
 ראנ ,ןזאלפא יז ןלאז ײז ןמעבעג ךיז ןוא סעגאוױא יד ראפ טנײװעג טאה יז

 :טרעפטנעעג ןבאה םיצקש יד
 ... .׳ ץעזעג זיא ץעזעג —

 ,ןילבול ,עציבשזיא ,שטשאמאז ,װענאי ךרוד ןגיוצעג ךיז טאה פאטע רעד •
 טימ לרעמעק ןײא ןיא ןסעזעג יז זיא װענאי ןיא ,דאראגנאוױא ,װאלופ ,קםאיפ
 ןטינשעגפא רעגיװש רעד טאה יז זא ,טלײצרעד טאה עטרעיופ יד .ןירעדרעמ א
 טרעגלאװעג ךיז ״דםדה ,יז טאה טעטש ערעדנא ןיא .פרעש א טימ פאק םעד
 וליפא טאה יז .ןעיורפ־ןסאג ןוא סעטבנג טימ טקאפעגנא לופ ןרעמאק ןיא
 ,עקידנקניה א ,לדײמ רעשטשאמאז א ,רעשיטילאפ א טימ טפאשטנאק ןסאלשעג
 ןסעזעג הסדה זיא עשראװ ןיא .סעיצאמאלקארפ ןלײט טפאכעג טאה׳מ סאװ
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 ןיא טרי2עגרעביא יז ןעמ טאה םגגראמוצ טשרע •לקריצ ןטעביז ןיא טכאנ א
 ...םײהא טכארבעג עװאריװער רעד יז טאה טראד ןופ ןוא טאיראםימאק ןטרעפ
 ןאלפ רעד .ראלק ןהםדה ןראװעג ,טכאנ רעד ןטימ ןיא ,טציא זיא ץלא
 ןראװעג ץעגרע זיא לשעה־רזוע .ןלאפעגכרוד זיא דנאלםיוא ןײק ן&יולטנא וצ
 ךיז טניול׳ם ,ןײנ .טאפש וצ ןוא דנאש וצ ,ףאלש־ןכוםמ זיא ,הםדה ,יז .ןריולראפ
 ןעמענוצ יז לאז רע .* טאג וצ השקב ןײא טאהעג טציא טאה יז .ןבעל וצ טשינ
 ,םמערא יד ןגיוצעגםיוא ,ןקור ןפיוא טגײלעגקעװא ךיז טאה יז .רעכיג םאװ
 טאה יז .תױח םאד םיוא ריא טײג םע יװ טריפשעג ךעלרעפמײשאב ןוא ,םי8 יד
 ,םארבא רעטעפ םעד ,ישעטאט םעד ,ישעמאמ רעד טימ טנגעזעג ךיז קנאדעג ןיא
 ךאנ רע טבעל יצ טםואװעג טשינ ןײלא טאה יז םאװ ,ןעלשעה־רזוע טימ ןוא
 ,טראד ןיוש זיא רע ןוא ץענערג רעד ףיוא ןםאשרעד םיא טאה׳מ רעדא ,ץעגרע

 ...ןעמוקכאנ דלאב טעװ יז ןיהואװ

 ןצכעו לוביכאן^

1 

 יד ,רעטכעט יד ,ןיז יד זא ,עילימאפ רעד ײב טריפעגנײא ןעװעג זיא םירופ
 .הדועם רעד וצ ןעמלושמ ׳ר ײב ןעמונעגפיונוצ ךיז ןבאה ךעלקיגײא יד ,ןרינש
 ןכארבעג טשינ ןגעװטםעדנופ טאה׳מ ראנ ,קנארק ןגעלעג םלושמ ׳ר זיא ראי־ײה
 ,ןעלדורטש ,ןטראט ,םעקבאב ,םנכוק ןקאבעגפא ןבאה עינאמ ןוא ימענ .גהנמ םעד
 ןטאט ןראפ טנעײלעג טאה ,ארוק־לעב א ןעװעג זיא םאװ ,על׳תנ .ןשאט־ןמה
 ,ימענ ,עטיא עלײב ,אמח טרעהעג ךיוא ןבאה׳ם ,הליגמ יד רעטומ־ףיטש רעד ןוא
 ־עגנא לטעמורפ־עזיור טאה טײצלאמ ןקיטכאנראפ םעד וצ .לדײא ןוא עינאמ
 .רעטכײל ענרעבליז ןיא טכיל עקיד עצרוק ײװצ בוטש־םע רעד ןיא ןדנוצ
 ־עגנא ןוא קינ׳תבש םענרעפוק םעניא טכיל טלעטשעגנײרא ןבאה ןטםניד יד
 .ןלאטשירק טימ ןעגנאהאב טכידעג ןעװעג זיא םאװ ,פמאל־ץילב ןיא טפאג ןםאג
 ןקז רעד ראנ .טעב ןיא ןעמלושמ ׳ר ןזאל וצ טאהעג העדב ןעמ טאה טשרעוצ
 ןעמאזוצ הדועם יד ןעװארפ ליװ רע זא ,םגכײצ ןבעגעג טײהרעמוטש טאה
 ־נײרא ןוא ןאטעגנא םיא ןעמ טאה ןשיגעלקנעװק עגנאל ךאנ .החפשמ רעד טימ
 ןײז זיא ךעלמעלפ יד ןופ ןײש רעד ןגעק .ךעלדער טימ לעטאפ א ףיוא טריפעג
 ןעװעג זיא םלושמ ׳ר .ןערפאז טימ שטעליוק רעד יװ ,לעג יוזא ןעװעג םיגפ
 ןוא ןעמולב טימ טקיטשעגםיוא ,קארפאלש םענעדײז־םײװ א ןיא ןאטעגנא
 ןטעמאם א ןםעזעג זיא פאק ןפיוא .עקײרק א טימ טלטראגעגמורא ןוא רעטעלב
 ־וצ טשינ ךיז לאז רע .ךיש־קעטש עכײװ ןיא טקעטשעג ןבאה םיפ יד .לפאק
 טלעטשעגרעטנוא םיא ןוא לאש א טימ ינק יד טקעדעגוצ םיא ןעמ טאה ,ןליק
 טכארבעגנײרא טאה על׳תנ .טנידאב םיא ןבאה על׳תנ ןוא לאױ .עלעקנעב־םופ א
 עראטש יד ןםאגעגפא ןטאט םעד טאה לאױ .ןקעב א ןוא טראװק ענרעפוק א
 וצ ןשאװעג ךיז ןבאה עלא יװ םעדכאנ .ךוטנאה א טימ טשיװעגפא ןוא טנעה
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 רעד ןיא טשינ ״דלה עקידמינפ־ײװצ יד ןביוהעגנא לאױ טאה ׳םכידי ואש
 טאהעג טאה רעסעמ־איצומ םאד •גנעל רעד ןיא ראנ ׳ראי ץנאג א יװ ׳טײרב
 דובבל :טריװארגםיוא ןעװעג זיא גנילק רדע ףיוא ןוא ליטש ענרעטומלרעפ א
 ךעלפערק ׳ןרעיוז־ןוא־ןםיז־ןיא פראק טגנאלרעד ןבאה עינאמ ןוא ימענ .בוט־םוי
 ־עגוצ טאה׳מ .ןלאטפיש ןופ טאפמאק א ןוא סעקנישזאר טימ ספאלק ׳ךיױ טימ
 ־עג ןעקנורטעג ןבאה טײלסנאמ יד .סטכאמעגנײא ,ךעלדנאמ ,ןשאט־ןמה ןסיב
 רעביױו יד .סיורא רעלעק ןופ טשרע ,רעשעלפ עטקיטאלבראפ ןיא ןײװ ןטרעצ
 ־נײלק סאד .סינ טימ דעמ ,רעקיל ןסיז ,קינשיװ טלײטעג ןעמ טאה רעדניק ןוא
 ןופ טלאטשעג ןיא ,לאמכארק ןופ ךעלכיק גאלוצ א ראפ ןעמוקאב טאה גראװ
 .רעבליז ןוא דלאג טימ טשײלאב ץלא — ,שורװשחא ״דנוברח ,רתסא ,יכדרמ
 ךעלגנײ־רדח ,סרעפלעב ןעמוק ןײא ןיא ןטלאהעג ןבאה ןא טײצ־גאטימ ןופ
 טאה׳מ .םידיםח רענװערדאלאיב ,םיריבג ,םינתוחמ ,םיבורק ןופ .תונמ־חלש טימ
 ,ןגײפ ,ןביורטנײװ ,ןצנארעמאפ ,ןעמיורגלימ ,ןםאנאנא ,רעטראפ ,ןענײװ טקישעג
 ־ראם ,םקאל ,ךעלדנאראקאמ ,םנכוק־ץלאמש ,ןעלדנאמ ,םינ ענעשלעװ ,ןעלטײט
 דנאלםיוא ןופ ץעגרע טריטראפמיא טאה׳מ םאװ ,ןװרעםנאק ײלרעלא ,ןעניד
 עליבר א .ןעלםילש עלעיצעפם טימ ךעלעקשופ יד ןענעפע טזומעג טאה׳מ ןוא
 ,לקינײא־רוא טכער א םדיגמ רעצינעשזאק םעד ,םאג ענלאמכארק רעד ףיוא
 קאבאט־קעמש ןשידנעלסיוא לקעפ א ןעמלושמ ׳ר ןקיש וצ הקזח א טאהעג טאה
 ןקישקירוצ םיא טגעלפ םלושמ ׳ר ,ןצריװעג ןוא קראטשבראה טימ טשימעג
 טימ טקישעג טאה ,עלהשמ ,ראטארטסינימדא־ףליהעג םעינױנ .לדנער ןדלאג א
 טכא ןבאה ימענ ןוא לטעמורפ־עזיור .ןראגיצ־אנאװאה ץוט בלאה א לגנײ ןײז
 ןײז טיול ןדעי ןקישקירוצ ןוא רעגערט־תונמ־חלש יד ןעניולאב לאז׳מ ןבעגעג
 טאה ,טנאקעג טשינ םענײק עשראװ ןיא טאה לטעמורפ־עזיור תמחמ .דנאטש
 טקוקעג ןוא ןא־ןביוא ןסעזעג זיא םלושמ ׳ר .ןלעפעג זיא ריא יװ ןאטעג ימענ
 ־ראפ ץלא ןוא ,םלושמ ׳ר ,טרעהעג ץלא טאה רע .רעטרעוױלגראפ א ךיז ןגעקא
 ןדער ןוא םעיאװאה ןכאמ ,ןעמונעגפא ןעװעג םיא זיא גנוצ יד ראנ ,ןענאטש
 ־נײא טאה עלעיניפ זא ,ןעזעג טאה רע .טסאפעג טשינ םיא טאה ןושל־םוטש ףיוא
 ןופ עלעגנײ א ,לקינײא ןא םלאױ זא ןוא ,ךיױ־שיפ ןיא לברא םעד טקנוטעג
 ט׳רע .גראװסיז ןוא טםביוא שיט ןופ ןפאכ ןײא ןיא ןטלאהעג טאה ,ריפ ראי א
 רע .טכארטעג םלושמ ׳ר טאה ,עלעגעמ׳ם ןכאמ עילאק ןוא ןםערעביא ךאנ ךיז

 :ןאט ףור א טלאװעג טאה

 ,..!עטינ ,שורבכע ,וד ,יעה —

 .גנוצ ץיפש ןפיוא ןעגנעה ןבילבעג םיא ןענײז רעטרעװ יד ראנ

 ןעמוק ןײא ןיא ןטלאהעג ןבאה׳ם .טונימ ןײק טורעג טשינ טאה ריט יד
 ־ןוא־ףניפ טשיוטעצ טאהעג טאה לטעמורפ־עזױר .עטלעטשראפ ןוא טײלעמערא
 טלעטשעגסיוא רעלעט ןטײרב א ףיוא טאה יז .טלעג־ןײלק ףיוא לבור קיצנאװצ
 ,םנדליג ,ךעלרענעצ ,םרעסקעז ,סרעריפ ,םעקיפאק ,םנשארג :תועבטמ ןםיוטש
 םירוחב ןעמוקעג ןענײז׳ם .ןעזנײא ריא טיול ןדעי טלײטעג טאה יז .םרעקיצרעפ
 טקישעג טאה׳מ .עקםילש רעד ףיוא ץוביק ןופ ןוא הבישי סעשטיא ׳ר ןופ
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 תיב ׳תמא לש דםח ״דלכ תסנכה ׳קדצה תניל :תורבח יד ןופ םיחילש רעהא
 ןכיק ,ןטפאשלעזעג־הקדצ עשידאמ־קיטנײה ײלרעלא ןופ ןוא ,םײנע יכמות ,םחל
 טימ ןײרא ןענײז ,ךיז ראפ טלטעבעג ןבאה םאװ ,םינצבק יד .םימותי־יתב ,ןוא
 זיא׳ם זא ,ןעגנודעג ךיז ןוא ,ןטלאשעג־בלאה ,טשטנעבעג־בלאה ןבאה ,תופיקת
 ןעמלושמ ׳ר ףיוא ןאטעג ףראװ א רעראנש א טאה לאמ־וצ־לאמ ןופ .קינײװ וצ
 וצ ןגראק סאװ ,עקינעי יד ןופ ףוס רעד זיא םאד זא ,ןמיס א ,קילב ןקיכעטש א
 ןבאה ײז .גנאזעג א טימ ןלאפעגנײרא ךײלג ןענײז עטלעטשראפ יד .הקדצ ןבעג
 טימ טפעלקאב םעקסאק עכיוה ןוא דרעב ענעםקאלפ טימ ןראקשאמ ןגארטעג
 עקידנפיול יד טקוקעגםיורא ךעלמײהמוא ןבאה רעכעל יד ךרוד .םדוד־ןגמ
 ־אפ טימ טרוגעגנא ןעװעג ןענײז רעליפש־םירופ יד ןופ לײט .ןעלפאצראװש
 טעפוטעג ,רעדיל עגילירט ןעגנוזעג ןבאה ײז .ןזיפש ןוא ןדרעװש ענעריפ
 רעטיר יװ ,רעװעג ןטימ ןרעדנא םעד ןגעק רענײא טעכאפעג ,סיפ יד טימ
 ןא ןליפשפא טלעטשעגקעװא ךיז טאה ןעגנױ־ןלעזעג עדנאב א .םינלזג רעדא
 ןטנאידעמאק יד רע טגעלפ ,טנוזעג ןעװעג זיא םלושמ ׳ר ןעװ ,ליפש־שורװשחא
 וצ דלודעג ןײק טאהעג טשינ טאה רע ,ןבײרטסיורא ײז ןוא באג רעײז ןבעג
 ־עג טאה׳מ ןוא םיבנג ײז ןשיװצ ןפארטעג ךיז ןבאה םעד ץוחא .ןזיומלאש יד
 לאז סע רעװ ןעװעג טשינ זיא טציא .גיוא ןא ןטלאה טײל יד ףיוא טפראד
 א ןיא ,ןיורק רענעריפאפ א ןיא ןענאטשעג זיא שורװשחא .ןפאשפא םיצל יד

 לטראג ןטיור א טימ ,ךיד ןפיוא דרעװש א טימ ,דראב רעצראװש רעגנאל
 .טור רענעדלאג א טימ הכלמה רתםא וצ טעכאפעג טאה רע .ןדנעל יד ףיוא
 א טאהעג טאה סאװ ,ןיתשו טפעקעג ןבאה ןטיה עקיציפש ןיא םינױלת ײװצ
 עשלגנײ ראפ א טקוקעגםיורא ןבאה דײלק ןרעטנוא ןופ) .ןרעטש ןפיוא ןראה
 ןאטעגנא טאה ,טוה ןקיציפש א ןוא ןסנאװ עצראװש עגנאל טימ ,ןמה .(לוױטש
 ־טכאנ א טרעלעגםיוא םיא ףיוא םשרמולכ טאה שרז ןוא ,קידצה יכדרמ דובכ
 א טאטשנא לפעצ א ןוא זאנ עטלפוטשעג עטיור א ןעגנאהעגכאנ זיא ןאתזיו .פאט
 ןעמונאב טשינ טאה רע רעבא ,תולוק ערעײז טרעהעג טאה םלושמ ׳ר .לדרעב
 רע .ןאטעג רעלק א רע טאה — ?ביוט ןײז ךיא לאז .ןשטעבעלאב ײז םאװ
 טימ ןשטאפ ,ןעכאכ ,ןכאל ,ךעלקינײא יד ,ןרונש יד ,ענײז ןיז יד יװ ןעזעג טאה
 ךיוב רעקיציפש רעד זא ,רעטכעלעג ןופ ןעגנאגראפ יוזא ךיז זיא על׳תנ .טנעה יד
 ,עשטלאס .החמש םיורג ןופ טםוהראפ שזא ךיז טאה רע .טלםײרטעג ךיז טאה
 ,קראק ןיא ןשטאפ ןוא ןעלקאש םיא ןעמונעג ןוא ןפאלעגוצ זיא ,בײװ סאד
 .רעקידנרעיוב ץלא ןראװעג ןענײז ןגיוא םמלושמ ׳ר .טקערקעג ךיז טלאװ רע יװ

 ...!םינאראנ — .טכארטעג רע טאה — !תומהב הרבח א —

 טאהעג הנותח טאה רע סאװ םאד ־ןאטעג גנאב ץלא טציא םיא טאה׳ס
 עטםארפ טעװעדאהעגפיוא ןוא רעזײה ענײמעג ןופ רעטכעט טימ לאמ ײװצ
 סמעדייא יד טימ שירעבײלקרעביא רעמ ןעװעג טשינ זיא רע םאװראפ ;רעדניק
 ן(לאירבג השמ ׳ר טשינ ,םארבא טשינ ,ןעװעג טשינ אד עדײב ןענײז ײז)
 רענאיצילאג רעד טימ הפוח א טלעטשעג ןוא טשיראנאב ךיז טאה רע יאמלה
 ־עג טשינ טאה רע םאװראפ — רקיע רעד ןוא ,לטעמורפ־עזיור יד ,ענעדײ
 טשינ ןוא ,שילש א ןוא טנעיער א טימ ,ןײז וצ ףראדאב׳ם יװ האװצ א ןבירש
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 ןעװעג זיא טציא .תומלוע ףיוא ןגעמראפ ןופ לײט עשפיה א טזאלעגרעביא
 טאה רע .טכראהעג םיא טלאװ׳מ טשיג .ןדער טנאקעג טאה רע טשינ .טעפש וצ
 טעװ׳מ .םטוג־ןוא־באה סאד ןעלצנערטעצ ןלעװ מינב יד זא ,םיואראפ טםואװעג

 .ןעלדניװש טעװ םארבא .ןענעבנג טעװ לפאק .ןגאלשמורא ןוא ןםײרמורא ךיז
 ןייק ןגירק טשינ טעװ עטיא־עלײב .רעסאװ ןטיוא ןבײלב ךעבעג טעװ אמח
 ,הדיחי־תב םעינױנ ׳הםדה זא ,טלײצרעד טאהעג ,ןעמלושמ ׳ר ,םיא טאה׳מ .ןדנ
 •ךאז עצנאג יד ןענאטשראפ טשינ רע טאה סעפע ראנ .טרעקעגמוא ךיז טאה
 ? קינװאבױל םעד ןופ ןראװעג זיא סאװ י ןעמוקעגקירוצ דיומ יד זיא ןענאװ ןופ
 ןסואימ אזא ןגארקעג טאה יז זא ,ךודיש א ריא טימ ןאט ןענאק ןעמ טעװ יװ
 ־עג םלושמ ׳ר טאה — יודיו ןא בראטש ןוא ןובשח ןא טבעלעג באה׳כ ז םש
 ראפ טלמאז׳מ .שיראנ ,לטײא זיא ץלא ז תלהק ןיא טראד םע טײטש יװ .טכארט
 ןײטשאב טבײלב דרע יד רעבא ,טמוק רוד א ,קעװא טײג רוד א .ימ יד עדמערפ
 רעסעב רע טלאװ ײהעלע זשינעגאי סאד םאװ וצ ,יוזא ביוא .קיבײא ףיוא
 טראפשראפ ךיז ןוא לארשי־ץרא ןײק רעטלע רעד ףיוא ןראפעגקעװא ןעװעג
 ־מוא גוגעג זיא רע .ןובשחו־ןיד ןבעגפא דלאב ןפראד ט׳רע .תוליחמ־לוגלג
 ,ןענרעל סאד ןעװעג לטבמ טאה רע .עדמערפ ןוא ענעגײא ןגעק ,ןעגנאגאב טכער
 רע .ערה־ןושל טדערעג ,ןעװעג שײבמ ,טרעזײבעג ךיז ״דנװכב טגװאדעג טשינ
 ךאלמ רעד ןעװ ןרעפטנע רע טעװ םאװ .ןעמאנ םעד טשינ וליפא טקנעדעג
 :ןאט גערפ א ןוא טור רעקידרעײפ רעדי טימ רבק ןיא ןפאלקנא טעװ המוד

 ...? ךמש המ —
 ־עג טאה רע םאװ ,קוספ םעד ןענאמרעד טװאורפעג ךיז טאה םלושמ ׳ר
 .טנידעג טשינ םיא טאה שינעכעדעג םאד רעבא ,תירחש ךאנ גאט ןדעי טגאז
 .םדא ינב דגנ ךב םיםוחל תלעפ :רעטרעװ עטצעל יד טקנעדעג זיולב טאה רע
 זיא ןוז יד .רעטסנעפ יד וצ ןאטעג קוק א ןוא סעיװ יד ןביוהעגפיוא טאה רע
 טימ ןעװעג לופ זיא למיה רעטײרב רעד רעבא ,ןעגנאגעגרעטנוא טאהעג ןיוש

 ,ןפיש־לגעז עקידנעמאלפ ,ןליוק סעפוק ןופ טלאטשעג ןיא ,סנקלאװ עקידנעילג
 ,לגײפ ,ןעגנאלש ,תױח עקידרעײט ,רעטסנעפ ענרופרופ ,סמיזעב עקידגרעקאלפ
 ,ןירג ןוא לעג — ןטימ ןיא רעײפ םאפ רעטײרב רעד .ןשינעעזראפ ,סמלוג
 ,טרעכיורעג ,טלזעלבעג ךיז טאה — ןסאפ ײרד טימ ןעמונעגמורא ,לבעװש יװ
 ךיז ןזומ םיא ןיא סאװ ,רונ יד רהנ םעד ןיא ןקז םעד טנאמרעד ,טדנעלבעג
 תורוצ עקידהנושמ יד .ןײרא ןדע־ןג ןיא ןעמוק ײז רעדײא תומשנ יד ןרעטײל
 ןקלאװ רעגנאל א .ןרילאק ןוא סמערופ ערעײז ןטײב ןײא ןיא ןטלאהעג ןבאה
 ןביוא ךיז טאה סעפע .תוחילש א טימ יװ ,טײז־חרזמ וצ טלײאעג ץעגרע טאה
 טאה ריװא ןוא לפענ ,טכיל ןופ טנאה עקיטכראפ א .שינעוט ןליוהראפ א ןאטעג
 טלאמעג ,רעצכעטפאה ןטפאהעג ,ןשיגעטכעלפ ןטכאלפעג ,רעסטכעקעג טכאקעג
 ,טײטאב ץלא סאד םאװ ראנ .טפירש רענעליוהראפ א טימ ןבירשעג ,ןלעמעג
 ןעמוק ,תוחפה לכל ,םלושמ ,רע טעװ .טסואװעג טשינ םדא־ןב םוש ןײק טאה
 טעװ רע ןעװ ,םיא טימ ןאט ךיז טעװ םאװ ?טלעװ־רענעי ףיוא תמא םוצ
 ? ןטײלאב םיא ןלעװ םיאגוש ןוא דנײרפ עטוג עלא יד ןוא הלגע רעד ןיא ןגיל
 ?הרובק וצ םיא טריפ׳מ ןוא ןנימ־רב א זיא רע זא ,ןםיװ טלאמעד רע טעװ
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 ןיא וליפא ךאד טײטש׳ם 1 טכערעג םיסרוקיפא יד לאמא ןענײז רשפא רעדא
 ...המואמ םיעדױ םניא םיתמהו :קוםפ

 ןוא ןאטעג ףור א לאױ טאה — ! טנוזעג ןײז טםלאז ׳עטאט ׳םײחל —
 .זאלג ןפילשעג א ןופ קנארטעג טיור א ןעקנירט ןעמונעג

 ,רע טפיוז םאװ .םערב א טימ ןאטעג ריר א טשינ וליפא טאה םלושמ ׳ר
 טשינ ךיוא ןיוש זיא רע ־ןךיוב ןפאנק א ךאנ טאה רע ?אבוסו־ללוז רעד
 ,רע טנײמ םאװ .קיצכעז רעביא ןיוש זיא רע .רוכב רעד ,ןאמרעגנױ ןײק

 ...?קיבײא ןבעל רע טעװ ,טבראטש עטאט רעד לײװ ראפרעד זא
 זא ,םנכײצ ןבעג ןוא ןעמירק ןעמונעג ךיז לאמא טימ טאה םלושמ ׳ר
 ןעגניז ןטימ ןיא ןטלאהעג טאה על׳תנ .קיםירדרעביא םיא זיא אד ןציז סאד
 ־עיניפ טימ ןעמאזוצ ימענ .ןוגינ םעד ןםירעגרעביא טאה רע ראנ ,בקעי תנשוש
 ־רעד טאה עינאמ .רדח־ףאלש ןיא טלקײקעגקירוצ לוטש םנקז םעד ןבאה ןעל
 קיטכעדאב ןעמלושמ ׳ר טאה׳מ .ךעלײל םאד ןטיבעג ןוא טעב םאד טעבעג לײװ
 ןגעלעג גנאל ךאנ זיא רע .טקעדעגוצ םיא ןוא רעגעלעג ןפיוא טגײלעגקעװא
 .רעשטשוטמ ןוא רעיולב ץלא טרעװ תושמשה־ןיב רעד יװ טקוקעג ןוא ךאװ
 ןעגנאגעצ ןענײז םנקלאװ יד .לקנוט־שיטכאנײב ןעװעג טציא זיא למיה רעד
 ־עגנא ךיז ןבאה ןרעטש .ךעלטשער עטעײװראפ ײז ךאנ ןבילבעג ןענײז׳ס ןוא
 ךאנ טאה ןציפש ערעײז ףיוא םאװ ,רעטםיולק ןופ סמערוט יד ןשיװצ .ןדנוצ
 א ןעמואװשעגםיורא זיא ,גנוצעז־ןוז רעד ןופ שינעבײלברעביא ןא טקנאצעג
 ןיא ןעזעג ,ןראי עשלגנײ יד ןיא יװ ,טציא ךאנ טאה םלושמ ׳ר .הנבל עלעג
 ־רעד ןופ םינינע יד .שילרעטסיוא ,טעקאנ ,קיבורג :עשוהי ןופ םינפ םאד ריא
 ;רעגאב ןײא טאהעג טאה רע .ןעגנאגעגנא טשינ רעמ ןעמלושמ ׳ר ןענײז טלעװ
 יד ןיא ךיז טוט׳ם םאװ ןעז ןוא ,טײז רענעי ףיוא ,ןיהא רעכיג־םאװ ןעמוק וצ
 יד רעביא טרעיוהעג עקיטכיל ןוא עקידתודוס ןבאה םאװ ,םינױלעה תומלוע

 .װאבישזג ןופ רעכעד

2 

 טאה ,ןעמלושמ ׳ר טימ ןראװעג זגורב זיא םארבא רעדײא ,ןראי עקילאמ^
 ןבאה םעדײא־ןוא־רעװש זא ,רעטעפש .רעװש םײב טנװא םירופ טכארבראפ רע
 אמח .םײה רעד ןיא ךיז ײב הדועס יד טעװארפעג םארבא טאה ,טגירקעצ ךיז
 ? ןשאט־ןמה ,ץכעליפעג טימ ךעלכיק ׳רעכעקעל ןקאבעגפא ןבאה עטיא־עלײב ןוא
 ־חלש טקישעג םיא ןבאה ,דנײרפ עטוג ,םיבורק ,סנירעגעװש יד ,םרעגאװש יד
 ןיא טעפש ןגעלפ רעדניק םמלושמ ׳ר .טסעג ןטעבראפ טאה םארבא .תוגמ
 ןוא, ,עגעגנוזעצ ,ערוכיש־בלאה ןעמארבא וצ ןטאט ןופ ןראפ וצ ןעמוק טנװא
 טצנאטעג.ןבאה ךעלדײמ יד טימ ךעלבײװ יד .גאטראפ זיב טעילוהעג טאה׳מ

 םארבא .דעמ ןוא ןײװ ןעקנורטעג ןבאה טײלםנאמ יד .רערעדנא רעד טימ עגײא
 ־עגנא עזולב א ,לטײש ןכארקעגםיוא ןא ,דײלק טלא ןא םאמח ןאטעגנא טאה
 טלעטשראפ ךיז ןוא ,םעזוב רעכיוה א ןעמוקסיורא לאז׳ס ,סעטאמש טימ טפאטש
 םארבא .הארוה־הרומ א — עלעיניפ .ןאמ רעד ןעװעג זיא עינױנ .ענעדײ א ראפ
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 קידעשטיװק א טימ ןגירשעג טאה רע .ןאמ ןטימ הרות־ןיד א ןבאה ןעמוקעג זיא
 גאט ןצנאג א טציז ,הםנרפ ןײק טשינ טיג ,לזמ־םילש םעד ,עינױנ זא ,לוק
 וצ עבט א ךאנ רע טאה וצרעד ןוא ,םינלטב יד טימ לביטש־םידיסח ןיא
 ןזיװעג ,לברא םעד טצראשראפ טאה םארבא .ןפײנק וצ ןוא פעט יד ןופ ןשאנ
 ,ןפינק ןופ םנכײצ םיא ףיוא ןעװעג טשרמולכ ןענײז׳ס םאװ ,םערא ןקיראה א

 :ןגירשעג ןוא
 !קוק א ץטוט !םירעװ טכא טימ עמאמ א ןיב ךאי ,יבר רעקילײה —

 !רעגעלש־ריזח אזא !לעציה אזא !ןלזג אזא
 ,וג־טע — .טרעזײבעג ךיז עלעיניפ טאה — > וצ־קעד ״דפוצח ,עפ —

 !שיא־תשא
 ־רצי םענרעפוק א ןבאה רימ וצ ףראד׳מ !ןקוק טגעמ ץע ,ןיורק יבר —

 ...ערה
 ,סיוא־ראי ןײא־ראי טרזחעגרעביא גנולעטשראפ עקיזאד יד טאה םארבא
 ־יװק א ,שינעכאל א רעבײװ יד ןשיװצ ןרעװ םירופ ןדעי טגעלפ ןגעװטסעדנופ
 יד ןיא רערעדנא רעד ענײא ןלאפעג ןענײז ךעלבײװ יד .שינעכאכ א ,ײרעשט
 ־עג טאה םאװ ,ראטאקאל רעד .תולוק ענעמונאב טימ טליוהעג ןוא םמערא
 ךאנרעד םישדח ראפ א טאה ,קאטש ןטשרע ןפיוא ,ןעמארבא רעטנוא טגיואװ
 ־פארא זיא ןםפאה ןוא ןצנאט םעד ןופ לײװ ,טלעג־הריד ןײק טלאצעג טשינ

 .ןםײװ טפראדעג טאה׳מ ןוא טיפום ןופ ךלאק רעד ןלאפעג

 א טלעטשעגראפ םארבא טאה קלאפ־ראפ טגירקעצ א ןופ ליפש רעד ךאנ
 ןוא תילט א טימ פאק םעד טקעדעגרעביא ,לטיק א ןאטעגנא ךיז טאה רע .קוביד
 ־עגםיוא ןא ןאטעגנא טאה עלעיניפ .ןוקית א ךאנ ןעלעיניפ וצ ןעמוקעג זיא
 לטראג א טימ ןדנעל יד טלטראגעגמורא ,עקלומראי א ןוא למײרטש ןכארק
 .ןבעל םײב ןאטעג טאה יז תורבע ערעסאװ המשנ עקידניז יד טגערפעג ןוא

 : לוק קידנענײװ א טימ טרעפטגעעג טאה לוגלג רעד
 ... ? ןאטעג טשינ ךיא באה ,יבר ,סאװ —

 .טגערפעג עלעיניפ טאה — י ןםעגעג וטםאה ריזח —
 1 רעיוא ןרעטנוא טגײלעג באה׳כ ? ןעד׳אװ —

 ? רעבײװ טימ םיקםע טאהעג וטםאה —
 ? טײלסנאמ טימ ,ןעד׳אװ —

 ? רופיפ־םױ טריפעגפיוא ךיד וטםאה יװ —
 ־ראפ ןוא שטיװק־רשב לקיטש א טימ טםאפראפ ךיא באה רעירפ —

 .עיוג רעשימײה א וצ ןראפעגקעװא ךיא ןיב ךאנרעד ,ךסנ־ןײ טימ ןעקנורט
 ?ןאטעג טראד וטםאה סאװ —

 טימ ןוא פמאל םעד ןשאלעגסיוא. ךיא באה ,קעװא זיא ןאמ רעד זא —
 .תױנשמ קרפ א טנרעלעג ריא

 ? רדס א ראפ םאװ —
 .םישנ —

 ?ארמג א ראפ סאװ —
 .הטום —
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 ןקרפ א ראפ םאװ —
 .התתפתנש הרענ —

 .תובותכ ןיא זיא התתפתנש הרענ יץראה־םע —
 התתפתנש הרענ א ןגירק ןאק׳מ ואװ :בר רעמלעכ הלאי ׳אק ׳שינ טײז —

 !ךײא ןופ רעטעב ךיא םײװ

 זא ראנ ,ךעלטרעװכײלג עשידמול יד ןענאטשראפ טשינ ןבאה ןעיורפ יד
 יד ןיא ךיז ןסיוטש ןוא רעטכעלעג ןופ ןכײק טײלסנאמ יד יװ ןעזעג ןבאה ײז
 ־רעטנוצ ןראװעג זיא םינפ םלאױ .ןעשטיװק ןעמונעג ךיוא ײז ןבאה ׳ןטײז
 זיא ראגיצ רעבארג רעד ןוא ךאכ ןקיצנײא ןא טזאלעגםיורא טאה רע .טיור
 יד .ןעשטלאס ןשטייטםיוא ןעמונעג טאה על׳תנ .ליומ ןופ ןלאפעגםיורא םיא
 ־עג ךיז ןוא ךעלטנעה עטעפ יד ייב ןעמונעגנא ךיז ןבאה בײװ־ןוא־ןאמ עקיד
 עשינבר יד ׳עכאד .ץנאט ןקידלסעפ א ןיא יװ ןרעדנא ןגעקא רענײא טלקײק
 ןוא טלכײמשעג ךעלזײב טאה ,תױתוא ענײלק יד טנאקעג טאה םאװ ׳רעטכאט
 טאה יז .טמירקעג ךיז בלאה ,טכאלעג־בלאה טאה אמח .פאק ןטימ טלקאשעג
 טאה האל .ןובשח ריא ףיוא ואװ־ץעגרע ןענײז ןציװ עלא יד זא ,ןעװעג דשוח
 ־עיג ןוא ןפנארב םנפארט ראפ א ןאטעגנײרא ,ריב זאלג לופ א ןםאגעגנא ךיז
 טאה׳מ זא ,לטײש עטבראקעג סאד טקורראפ טאה יז .ליבסנאמ א יװ ןעקנורט
 טקוקעגםיורא ןבאה׳ם זא ,דײלק סאד ןביוהעגרעטנוא ,ראה ענעגײא יד ןעזעגםיורא
 קנילפ טאה יז .קאזאק א ןצנאט טזאלעג ךיז ןוא ,עקלאה רעד ןופ ןציפש יד
 םארבא .אנאד־אדיוה ןשיליופ א ןעגנוזעג ןוא ךעלצעלק עטײרב יד טימ טעפוטעג
 עםײװ יד ןיא טצנאטעגנגעקא ריא ןוא עטאפאק ענעדײז יד ןאטעגםיוא טאה
 טגעלפ ,בײװ םלאױ ,הכלמ רתםא .טנעה יד טימ טשטאפעג ןבאה עלא .לברא

 :ענעגײא סאד ןהנעט לאמ עלא

 ןהאל ןעמענ טפראדעג טאה םארבא .תועט א טאהעג טאה ךאלמ רעד —
 .ןאמח — לאירבג השמ ׳ר ןוא

 טײרדעצ א טגאזעג טאה ,בר־םירופ ראפ טניורקעג טאה׳מ םאװ ,עלעיניפ
 ,ןמים א ,דיםח רעניזדאר א ןעװעג זיא יכדרמ זא ,ןזיװעג&יוא טאה רע .לטשפ
 ןגעװ םאװ ,םינוניב ןעװעג ןענײז ןיז ענײז ןוא ןמה ? תלכת ןגארטעג טאה׳ר זא
 טגאז׳ם יװ ,םיורג יד ןאפש א ןעװעג זיא שרז ;׳י דע םידמועו םײולת :טײטש ײז
 ־תינעת טסאפעג טאה יז לײװ ,ןירג ןעװעג זיא רתסא ןוא ,ןעמאנ ריא תודע

 עגנאל א אתזיו טאה םאװראפ :אישק יד טגערפעג טאה עלעיניפ .רתםא
 ארמג א טימ טרע&טנעראפ םע טאה רע ז ״תיח״ עסיורג א — רוח ןוא ״װאװ״
 ףיוא ןשינערעהוצנא טאהעג טאה לופלפ רעד .הציב ןיא תופסות א ןוא םיחםפ
 ןבאה תובקנ יד .םירכז יד זיולב ןענאטשראו ןבאה סאד רעבא ,הפ־לובינ
 ־עגםיוא סאד ,םענײז לכלוק םעניד םעד ןופ ,סעיאװאה םעלעיניפ ןו5 טכאלעג
 רעגנאל־וצ רעד ןו§ ,ןרעטש ןרעביא ןלאפעג םיא זיא סאװ ,למײרטש ענעכארק
 רעטלימילבעג רעד ןו§ ןוא ,ןעמארבא ײב ןעמונעג טאה רע סאװ ,עטאפאק
 טכאנײב טעפש .ענעשעק ןופ טצראטשעגםיורא םיא טאה םאװ ,עלײשטאפ
 ןופ שימעג רעקיזײרג א ,שודיק ןקידהרות־תחמש א טכאמעג עינױנ טאה
 שײלפ טלאק ,דעמ ,ןכוק טימ הדועם א ןםעגעג ײנסנופ טאה׳מ ןוא ,םיקוספ
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 םײהא קעװא למעזעג םאד זיא ךאנרעד •ךעלעקשיק טימ ןבוקנאפ ,ןײרכ טימ
 טקעװעג&יוא ןוא םינכש יד ײב טפאלקעגנא טאה׳מ .ןעגנאזעג ןוא ןעײרשעג טימ
 ןצנאט טװאורפעג ןוא בקעי תנשוש ןעגנוזעג על׳תנ טאה רעיוט ןיא .רעדניק
 םמארבא ףיוא םיורא זיא עינױנ זא ,ןפארטעג טאה םירופ לאמנײא .שזורטם ןטימ
 קינשזארטם א ײבראפ דארג זיא׳ם .ריב לטיב א םאג ןיא ןםאגעגםיוא ןוא ןאקלאב
 טאה ןוא ןעמוקעגפיורא זיא לרע רעד .לטיה םאד טכירעגנײא םיא טאה רע ןוא
 טאה׳מ .ןײרא די ןיא ןבעג טזומעג םיא טאה׳מ .לאקאטארפ א ןכאמ טלאװעג

 ...לקריצ ןיא ערטםאילאכ יד טריפעגקעװא טשינ רעיש
 קעװא טאהעג זיא אמח .ןעמוקעג טשינ ןעמארבא וצ רענײק זיא ראי־ייה
 םלושמ ׳ר .טײקשיטאבעלאב ןײק טריפעג טשינ טאה׳מ ןוא ,םײה רעד ןופ
 זיא גאט ןקידמירופ ןצנאג א .קנארק ןגעלעג זיא הםדה .טמײלעג ןעװעג זיא
 ןעמולב לטניב א ,ןײװ שאלפ א טפיוקעג רע טאה טכאנראפ .ןפאלשעג םארבא
 שידיגנ־שידיםח א ןופ טמאטשעג טאה םאװ ,אדיא .ןאדיא וצ קעװא זיא ןוא
 עריא רעדירב יד .םמירופ עקיטםול וצ טניואװעג ןעװעג ךיוא ןײלא זיא ,זיוה
 ׳הכילז ןעװעג זיא ,אדיא ,יז .ליפש ףםױ־תריכמ א ןטאט ןראפ ןליפשפא ןגעלפ
 םײב — ןפםױ — רעדורב ןרעגנײ ריא טפאכעגנא טאה יז .בײװ םרפיטופ

 :ןעגנוזעג ןוא ,לברא
 ,רענײמ וד טכענק ,רענײש וד ףסױ ,םוק

 .טונימ יד ןליװ ןײמ וט ןוא

 .רענײק ׳שינ טעז׳ם .קעװא זיא רפיטופ

 .טוג ןוא ליואװ ןײז זדנוא טע׳ס

 • טרעפטנעעג טאה ףםױ ןוא
 ,ץלא טעז טאג ,ענײמ וד ןיראה

 .טלא יצ גנױ ,טוט רעדעי םאװ

 .ןײג ןיוש זומ ךיא .דײלק ןײמ פא־זאל

 ...טלאטשעג סנטאט םעד רימ ראפ טבעװש םע

 קעװא טאהעג זיא עשאז .ןײלא טכאנײב םירופ ןבילבעג אדיא זיא טציא
 א ןיא טקוקעגנײרא ןוא לוטש־גיװ רעד ףיוא ןםעזעג זיא אדיא .עטרבח א וצ
 ןוא לםילש א טימ ריט עקידנםיורד יד טנפעעג טאה םארבא .לכיב שיליופ
 .ןאמאר ןופ פאק םעד ןביוהעגפיוא טשינ וליפא טאה אדיא .ןעמוקעגנײרא זיא
 םאװ — .שזארוק טכאמעג ךיז םארבא טאה — זריד םירופ ןטוג א —

 ...:בוט־םױ זיא׳ם ?שאר יופחו לבא וטםציז
 .טרעפטנעעג אדיא טאה ~ םיבוט־םימי ערעזדנוא וצ ײװ־ןוא־ךא זא —
 טינשפיוא טימ טיורב ןופ טײצלאמ קידעבאװ א ןעמאזוצ ןםעגעג מאה׳מ
 יד טשינ טלאצ םארבא יאמלה תונעט טאהעג טאה אדיא .טלטרעװעג ךיז ןוא
 זא ,ןפראװעגראפ םיא :טגאזעגוצ ריא טאה רע םאװ ,ךאװ א לבור קיצנאװצ
 טימ לופ זיא רענײז גוצנא רעד זא ;ראה עגנאל וצ טזאלראפ ךיז טאה רע
 זיא םארבא .דמלמ א ײב יװ םיוא ןיוש טעז דראב יד זא ןוא ,שא ןוא ןקעלפ
 ,טשינ ריא טלעפעג׳ם ביוא זא ,טרעפטנעעג טאה רע .רעטכאקעגפיוא ןא ןראװעג
 ,ןאצאפאל םעד ,ןריא ןאמ םענעזעװעג םעד טימ ןבאה הנותח קירוצ יז ןאק
 רעײט ףיט ןעמעלא ןוא ץלא טאה רע זא ,טהנעטעג טאה רע .רעגארפ ןאעל
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 .רעמיצ־ףאלש ןיא ןטעבעגרעביא ךיז ןעמ טאה ,לאמעלא יװ .המדא רעד ןיא
 ׳ןריואװשעג טאה םארבא .רעיוא ןיא תודום טגאזעג ןוא טשוקעג ךיז טאה׳מ
 .ןאדיא ,ריא טימ הנותח רע טאה ,ןאמח ןופ טג א םיורא טגירק רע ראנ יװ זא
 ןעװארפ ןוא טלעװ רעד רעביא עזײר א ןכאמ טעװ רע זא ,טגאזעגוצ טאה רע
 לזמ םאד ןװאורפםיוא ךיוא טעװ רע ,ערעיוױר רעד ףיוא שדוח־גינאה םעד
 ...?ןגעמראפ א ןעניװעג רע טעװ רשפא ?טםײװ רעװ .אלראק־עטנאמ ןיא

 .פאק ןטימ טלקאשעג טאה אדיא

 ...ןשינעגאזוצ ענײד ןופ טלא ןוא יורג ןיוש ןיב׳כ —
 ןיא חור א טע׳ם .ןטײצ עלא רא§ ןאט־עילוה א ן׳רימ !ענעדײ ,גײװש —

 !ןטאט ןשהבנג םטלעװ רעד

 ,רעגארפ ןאעל ,ןאמ ריא טימ ןעגנאגעצ ךיז זיא אדיא טניז ראי ןײנ יד ןיא
 יד .טדײשעגרעדנאנופ ךיז טאהעג לאמ עכעלטע ןיוש אדיא ןוא םארבא ןבאה
 ןפעלש יז טעװ ,ןאטאלראש רעד ,םארבא זא ,טנראװעג יז ןבאה עריא םיבורק
 ןאעל .פאק ןו1 ןגאלשםיורא ךיז שינעבילראפ םאד זומ יז זא ןוא ףום א ןא
 ,יאטלוה רעד ,םארבא זא ,ן§אה וצ טרעהעג&יוא טשינ לאמנײק טאה רעגארפ'
 ,רעטכאט ןײז ןו§ עמאמ יד ,בײװ ענעזעװעג םאד ןוא ןפראװקעװא ןאדיא טעװ
 ײרד ןעװעג טלא זיא םאװ ,לרעטכעט םאד ,יפעפ .ןרעקמוא םיא וצ ךיז טעװ
 יז זיא אד .טרעגלאװעגמורא ךיז טאה ,טגעג ךיז ןבאה עמאמ־עטאט ןעװ ראי
 ־קעװא יז ןעמ טאה אד •,ןעמאמ רעד ײב אד ןוא שזדאל ןיא ןטאט םײב ןעװעג
 ןבעגעגנײרא יז ןעמ טאה אד ןוא קעװאלצאלװ ןײק עבאב רעד וצ טרי&עג
 ןגיוצעגםיורא ראי ראפ עלא ךיז טאה ןײלא אדיא .קינעקםורד ןיא ןאיםנעפ א ןיא
 ,ןריואװשאב םיא ,וױרב־גנונעגעזעג עגנאל ןעמארבא ןבירשעג ,עשראװ ןו§
 ־עגםיוא ײנםנופ לאמ םעדעי ךיז טאה לראפ םאד רעבא .ורוצ ןזאל יז לאז רע
 ריא זיא ,םעמארגעלעט ,וױרב־םערפםקע ןאדיא טקישעג טאה םארבא .ןענו5
 ןערטאיכיםפ וצ ןעגנאגעג זיא אדיא .רעטרע־רוק עשימײה יד ןיא ןרא&עגכאנ
 ןבאה ײז טשינ .טריזיטאנפיה יז טאה םארבא זא ,טגאלקעג ךיז ,םרע&ערט ןוא
 ןו8 קעװא זיא םארבא לאמ ל6יװ .ןרײש ךיז טשינ ,ןעמאזוצ ןבײלב טנאקעג
 ׳ר ךאנ ,החפשמ רעד ,רעטכעט יד ךאנ ןעקנעב ןביוהעגנא רע טאה ,ןאמח
 ־מוא ךיז טאה רע ןוא ,ראטארטםינימדא ןעװעג זיא רע ואװ ,רעזײה םמלושמ
 טײרדעגמוא ךיז רע טאה ,טזאלראו םיא טאה אדיא ןעװ .בײװ םוצ טרעקעג
 ןגאמ ןיא ןפמארק ,ןגאטײװ־פאק ,שינעפאלק־ץראה ןעמוקאב ,רעטרעדורעצ א
 ־רעטנוא ןו§ ןעװעטאר םיא ןעמוק לאז יז ,ןשעפעד ריא וצ טפאלקעג טאה רע ןוא
 ןעמארבא ןגעװ ןדער וצ עילימאפ רעד ןיא ןעמוקעגםיוא זיא׳ם ראנ־ןעװ .גנאג

 :ענעגײא םאד ןגאז לאמעלא ןעמ טגעל5 ,ןאדיא ןוא
 ...!טולב ףירט ...לזמ־םילש טימ רקש —

 םאד ןכילגראפ טאה ,לטרעװ ףראש א טאהעג ביל טאה םאװ ,םלושמ ׳ר
 ןענאק ראנ ,ןפעשטפא ךיז ןליװ םאװ ,גיוצ א טימ טנוה א וצ לראפ עקיזאד
 ,ךעלגנעג ענײז ןוא ןעמארבא טרע3טנערא§ לאמעלא טאה םאװ ,עכאד ...טשינ

 :ןהנעט טגעל6

 ...!םיקו יח ײרש יאג .ביל טראפ ךיז ןבאה ײז י ןאט ךעבענ רע לאז םאװ —
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 וצ טרעקעגמוא ךיז םארבא טאה ,ןשינעשוק ןוא ןשינעביל ןהעש עגנאל ךאנ
 זיא רע .ערדלאק א טאטשנא דעלפ ןטימ ןוא עלעשיק־ײה ןטימ רעגעלעג ןײז
 ןפאלשנײא טנאקעג טשינ טאה רע ראנ ׳תורובג עשליבסנאמ יד ןופ דימ ןעװעג
 .טרעמאהעג טאה ןפײלש יד ןיא .טצעזעג םיא טאה ץראה סאד .גאטראפ זיב
 ־נאפ ײם ׳טיוט ןגעװ טכארטעג ײם טאה רע .ןזאלבעגפיוא ןראװעג זיא ךיוב רעד
 עשאז .ראות־תפי א ׳לדײמ גנױ א טימ ׳עביל רעטצעל רעסיורג א ןגעװ טריזאט
 טכאנ רעד ןטימ ןיא רעבא .ךיק ןיא טגײלעג ךיז ןוא ןעמוקעגמײהא טאהעג זיא
 רעםיורג רעד ןיא עסעװראב א טײרדעג ךיז ןוא רעגעלעג ןופ פארא יז זיא
 ןעקנורטעג רעטםניפ רעד ןיא טאה יז זא ,טכודעגסיוא ךיז טאה ןעמארבא .בוטש
 רעטניה ןכארקעג ,טלמרומעג ,טםוהעגרעטנוא ליטש טאה יז .שאלפ רעד ןופ ןײװ
 .טכראנשעג טאה אדיא .םנכײצ ןבעגעג םיא טלאװ יז יװ רעגײטש א ,ריט רעד
 ךיז טאה ןלאזקאװ יד ןופ .טנײװעג טאה דניק א .טנוה א טליבעג טאה ןסיורדניא
 ףיוא רעדער ןופ ןבײר סאד ןוא ןוױטאמאקאל ןופ שינעפײפ םאד ןםירעגרעהא
 ־עג טאה רע .ןרעיוא יד טציפשעגנא ןוא טצעזעגפיוא ךיז טאה םארבא .ןםלער
 ,הריבע ןא טרעװ ,זדלאה רעטדמשעג א ,קיטש טנוזעג א זיא עשאז זא ,טכארט
 טאה רע .ןראי עלא רע טראג ריא ךאנ םאװ ,עקינעי יד טשינ טראפ זיא יז ראנ
 טעװ לרוג רעד זא ,רעכיז ןעװעג זיא רע ראנ ,סאװראפ טסואװעג טשינ ןײלא
 ןפור ןעמונעג טאה רע .טבראטש רע רעדײא עביל עםיורג ןײא ךאנ ןקישוצ םיא
 טימ זיא עשאז ...למיה ןופ עטרעשאב יד ,עטנאקאבמוא עקיזאד יד קנאדעג ןיא
 ןײז טנאעג שוח ןקידתודום א טימ טלאװ יז יװ ,ןגיװשטנא ןראװעג לאמנײא

 .טקעװעגרעביא ךיז טאה אדיא .ףור

 סאװ — .דשח טימ טגערפעג יז טאה — ? ׳שינ טספאלש וד ,םארבא —
 ?ריד זיא

 !ןעמענ טשינ ךימ׳ט חור רעד ,ערעײט ,׳שינ גראז —

 רעיורג רעד טקוקעגנײרא ןיוש טאה׳ס ןעװ ,ןראװעג טלמירדטנא זיא רע
 ןכרוד .ףלעװצ ןעגנולקעג רעגײז רעד טאה ,טפאכעגפיוא ךיז טאה רע ןעװ .גאט

 ,םינפא ,טאה ץעמע .ןגראמירפ רעקידרעמוז א טקוקעגנײרא טאה רעטםנעפ
 טרעפיהעג טאה קעלפ רעקינוז א לײװ ,עלעגיפש א טימ טליפשעג ךיז רעביאנגעקא
 א שזא םיא טאה׳ס .םינפ םמארבא ףיוא ןטלאהראפ ךיז ,טנעװ יד רעביא
 יד ןביוהעגפיוא ,טצעזעגפיוא ךיז טאה םארבא .ןגיוא יד ןיא ןאטעג דנעלב
 ןאטעג קוק א ,טעלטא ןא יװ ,ןלוקםומ עקיטכעמ ײװצ ןגיוצעגפיונוצ ,םמערא
 ןוא ,ראה טימ ןםקאװאב טכידעג ןעװעג זיא סאװ ,טסורב רעטײרב רעד ףיוא

 8 ןאטעג ףור א

 ...!םירופ־ןשוש זיא׳ס ,םלוע לש ונובר ,יט ,ךע —

 ךיז יז טאה ,ןכײצ ןקיזאד םעד ףיוא טראװעג זיולב טלאװ עשאז ךײלג
 ןוא לכוטראפ ץרוק א ןיא ,פאק ןפיוא קיפעשט א ןיא ,לעװש רעד ײב ןזיװאב

 .סיפ עסעװראב יד ףיוא ךעלכיש־קעטש עטיור ןיא



 םיװעשאב קחצי 248

 ־רא5 דלאב ןיוש זיא׳ס !טײצ גגאל ? ןענאטשעגפיוא ןיוש זיא ןאפ רעד —
 .טכאנ

 ן עטםאבעלאב ןײד ץעגרע זיא ואװ ? זיא טעפש יװ —
 .ןפיוקנײא קראמ ןיא פארא זיא ינאפ יד ןוא ףלעװצ טזײװ רעגײז רעד —

 ?ןםײבנא ףיוא עיבארכ רעד ליװ סאװ
 ? ןײרא טעב ןיא ןעגנאלרעד רימ טסעװ —

 ? רעטיבעג ןוא ראה ןײמ ראפ ןאט טשינ ךיא לעװ סאװ —
 !רעהא םוק ,יוזא ביוא הג —

 ־עג יז טאה רע .דראב רעד ײב ןאטעג םיר א םיא ןוא ןעמוקעגוצ זיא יז
 טײרדעג גנאל יוזא ךיז טאה יז .ןעגנורפשעגפא זיא יז ראג ׳ןעמענמורא טלאװ
 יז טאה םארבא .עפאם דנאר ןפיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה יז זיב ,קראק ןפיוא
 ־נײרא םיא ןוא םעלדוק ענײז טעלגעג טאה יז .טשוקעג ןוא ךיז וצ ןגיוצעגוצ

 .ןײרא ןגיוא יד ןיא טקוקעג
 ןא יװ םיוא טעז ןאפ רעד !םעיפילש עצראװש עניוזא טאה ןאפ רעד —

 .רענרעה יד זיולב ןלעפ׳ס .טםירקיטנא
 .ראפ טוג א ןעגײז לװײט א ןוא ךאלמ א —

 .םיזעב א ףיוא תבש ןדעי טײר ךיא .ה&שכמ א ךיוא ןײלא ןיב׳כ —
 !ןטסאמעגנא ךאד רימ ןענײז ,יוזא ביוא —

 .ןסירעגםיורא קנילפ ךיז טאה עשאז
 .סענאמכאלאש ןעגנערב רימ טעװ ןאפ רעד ,טנײמעג באה׳כ —

 !טראװ קילײה ןײמ .ןעגנערב לע׳כ .תודוס עלא טםײװ יז !ראנ עז —
 .ריט רעד ןיא ןעגנולקעג טאה׳מ ראנ ,ןגאז סעפע ךאנ טלאװעג טאה עשאז
 רעײא ,זעק ,רעטופ טכארבעג טאה ,רעלדנעה־רעײא ןא ,דײ רעצניװארפ א
 םארבא .שינעקאװק א ךיק ןופ טרעהרעד ךיז טאה׳ם .גאלוצ א ראפ ףוע ןא ןוא
 לײװ ,ןקיכלימ םעד רא§ ןטיה ט&ראדעג ךיז טאה׳מ .ןאטנא ךיג ןעמונעג ךיז טאה
 ריט יד טפאלקראפ טאה עשאז .םיגכש יד ײב רעײגנײא ןא ןעװעג זיא רע
 ײב םארבא טאה פערט יד ףיוא .קעװא טײהרעליטש זיא םארבא ןוא ךיק ןופ
 רע .ײװמארט א ראנ ,עקשארד ןײק ןעמענ וצ טשינ לאמ םאד טסאפעגפא ךיז
 רע .ןשארג עכעלטע טימ לבור ײרד יװ רעמ טשינ רעטםײט ןיא טאהעג טאה
 ןופ םיורא זיא רע ראנ יװ רעבא .ןגראב וצ ואװ טםואװעג טשינ רעמ טאה
 ,םיא ןבאה עגארפ ןיא םעגאמרוו יד .עקשארד א טלקײקעגוצ ךיז טאה ,רעיוט
 ןפיוא ןטארטעג&יורא ךײלג טאה סופ רעקניל סמארבא .טנאקעג ןיוש ,םינפא
 טראפשעגנא ,סעזעג ןטעבעג ן5יוא טצעזעגקעװא ךיז טאה םארבא .לפערט
 רע .עטאלז רעד ףיוא ,םײהא ןריפ ןםײהעג ךיז ןוא לטנעװ ן&יוא פאק םעד
 ־עג טאה ןוז יד .ךיור ןעיולב ןליונק ןזאלבעג ןוא ראגיצ א טרעכיוררא8 טאה
 עקידנפיול טימ טצײל&ראפ ןעװעג ןענײז ןקאטשניר יד .חםפ ךאנ יװ טנײש
 רעקידגניליר3 רעיולב א טלגיפשעג ךיז טאה ןלעװ עבירט יד ןיא .ןרעםאװ
 א ןזאלבעג טאה לדלעװ רעגארפ ןו§ .ךעלדנקלאװ ענעסירעצ עםײװ טימ למיה
 .טקיטםימעג ,ןטײז יד טימ טלקאשעג ,ן&אלעג זיא לדרעפ םאד .לטניװ דניל
 לםײװ רעד ףיוא זײא םאד .רענײטש יד ןשיװצ ךעלדנרעק טקיפעג ןבאה ןביוט
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 ־עג ןבאה ײז .סעירק ןפאלעג ,רעבא ,ךאנ ןענײז סע .טזאלעג טאהעג ןיוש טאה
 ־עג ךיז ״לבריװעג א ןיא טײרדעג ךיז ״רערעדנא רעד ףיוא ענײא טרעטעלק
 טאה סאװ ״םארטש ןכעלבלעג־ןירג ןטימ רעטײװ טשטילגעג ךיז ןוא ןטלאפש

 עקיזײא יד ףיוא טקוקעג טאה׳מ ןעװ .קיצנאד ןײק עקארק ןו9 ןגיוצעג ךיז
 ״ןשינעטיױו יד ןיא קעװא ךיז ןעיצ ײז טשינ זא ״ןזיװעגסיוא ךיז טאה ״סעדאטס
 רעקידרעמוז ךאנ ...ללח ןיא טײקרעװש רעצנאג ריא טימ טרא5 קירב יד ראנ
 ןענאטשעג זיא דנומגיז גינעק רעד .גערב רעװעשראװ רעד ןעזעגסיוא טאה
 .דרעװש רענעזנארב רעד טימ טעבאפעג ןוא רעטעטסארכעצ א לײז ןכיוה ןסיוא
 ןו8 ןעקנורטעג עקיטשרוד ןבאה ״שי&־בלאה יור&־בלאה ״ןשטנעמ־רעםאװ יד
 ןרעביא ןענײז רעכעד עמורק יד ןופ סעקװעכאד יד .םרעכעב עקידײל יד
 דלאגניג טימ טצילבעג ןבאה רעטםנע5 תורוש יד .טיור ןראװעג רעדיװ רעטניװ
 טפיורשעג ךיז ןבאה םאװ ״םעכיור עכעלםײװ יד .קירוצ ףיוא טלײאעג ןוא
 ןראפ .תוחבזמ עשירענידנצעג ןא טנאמרעד ןעמארבא ןבאה ״םנעמיוק יד ןופ
 ־אק ןוא רעײג־סופ ״ןטאדלאם תורוש עטײרב טלעטשעגםיוא ךיז ןבאה םאלש
 טאה קיזומ יד .רעטסעקרא ןא ןרישראמ טזאלעג ךיז טאה סיואראפ .עירעלאװ
 ןבאה דרעפ־טײר יד .ןעגנולקעג ןבאה ןראפש .טעפוטעג ןבאה לוױטש .טלאשעג
 ־דלעפ ןוא ןריציפא .רענײטש יד ןיא סעװאקדאפ יד טימ טפאלקעג קידלודעגמוא
 םעד ןשיװצ .תולוק עקידנםײר טימ ןלעפאב יד ןגירשעגםיוא ןבאה ןעלבעפ
 עשיליוטאק א ןסירעגכרוד ךיז טאה ״ןקוק טלעטשעגפא ךיז טאה' סאװ ״ןומה
 רע טאה ןגעװטםעדנופ ״הרז־הדובע יד טאהעג ביל טשינ טאה םארבא .היװל

 .ןטםירק יד טימ ךײלגוצ ״ןטיוט םעד ראפ שױלעפאק םעד ןעמונעגפארא
 ץלא ןעװ — .ןאטעג למרומ א רע טאה — !טײצ א ןבילקעגםיוא ךיז —

 ...םיתמה־תיחת ףיוא־טײטש
 .טלעטשעגפא ךיז עקשארד יד טאה ״רעיוט םמארבא ײב ״עטאלז רעד ףיוא
 רעבא ״ןםײברעביא םעפע ןוא לתיה־עפאק א ןיא ןײגנײרא טלאװעג טאה םארבא
 תונמ־חלש טקישעג ןטכענ םיא טאה ראטאקאל א זא ״טנאמרעד ךיז טאה רע
 בוטש ןיא .פערט יד טימ ןײגפיורא טזאלעג ךיז טאה רע ןוא ״ךעקעל־רעקוצ א
 ״ןעגנוטײצ ״ןריפאפ טרעגלאװעג ךיז ןבאה ליד ןפיוא .דנאטשאב א ןעװעג זיא
 םעפעטס ןגעלעג זיא׳ס ןוא פאט א ןענאטשעג זיא שיט ןפיוא .שעװ ״םישובלמ
 .טעב ןפיוא טנעלעגנא ךיז ןוא בוטש־ףאלש ןיא ןײרא זיא םארבא .קאז א
 רע .רעמאינצאק ןוא טײקירעפעלש ןופ גאט א ןעמוק טגעלפ טכאנ אזא ךאנ

 .לפונ־הלוח א יװ ״ןעמונאב ״רעטכאמשראפ א גנאל־ןהעש ןגעלעג זיא
 םעפע ןעמונעג םיא ךיז טאה׳ם .ןעלמירדנײא ןביוהעגנא טאה םארבא
 עקידנםיורד יד ףיוא־טםילש ץעמע זא ״טרעהרעד רע טאה לאמא טימ .ןעמולח
 םעפעטס ןעװעג טשינ רעבא ןענײז׳ם .טכארטעג רע טאה ״עפעטם יאדװא .ריט
 ־עגפיוא ךיז טאה עגר רעד ןיא .טצעזעגפיוא קיטסאה ךיז טאה םארבא .טירט
 רע .ןאמח ״בײװ ןײז ןעזרעד טאה םארבא ןוא בוטש־ףאלש ןופ ריט יד טכאמ
 ןענײז ןגיוא יד רעטנוא .ןירג ןעװעג זיא םינפ ריא .ןגיוא יד טנפעעצ טײרב טאה
 ־ראה א ןעגנאהעגכאנ טאה לטײש ןטרעביושעצ ןופ .ךעלעבראט ןענאטשעג
 ״חאװעג עגושמ .שטאפ א ןופ יװ ״קעלפ א ןענאטשעג זיא קאב ןײא ףיוא .לדאנ
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 טלאװעג ,םינפא ׳טאה אמח .ןאטעג רעלק א םארבא טאה — ?םיאנוש ענײמ
 םיצולפ .ןעלקאש ךיז ןוא ןרעטיצ ןעמונעג ןבאה ןפיל עטראהאב יד .ןגאז סעפע

 :ןאטעג לכראכ א יז טאה
 ןןבראטשעג זיא עטאט רעד ׳םארבא —

 ? יוזא יװ ? ןעװ —
 .עלעדניה א יװ ןפאלשעגנײא זיא׳ר .ירפ רעד ןיא טנײה —

 ןאטעג טאה ןײװעג םאד .לוק ךעלרעמאי א טימ טנײװעצ ךיז טאה יז ןוא
 ןטלאהעגנײא םיוק טײצ עצנאג יד סע טלאװ יז יװ ׳לאמ ןײא טימ סיורא־ץײלפ א
 ןעגנורפשעגפיוא זיא םארבא .ןלאפ םוצ יװ גיוב א ןאטעג ךיז טאה יז .לעק רעד ןיא

 .לסקא םײב ןעמונעגנא יז ןוא
 .דײ רעטלא ןא ןעװעג זיא׳ר .ףיוא־רעה ,ונ —

 ןעגנאגראפ ךיז אמח זיא — :עטאט רעד ןעװעג רע זיא רימ ראפ —
 ענײא ןיב׳כ ?ןאט טציא ךאי לעװ םאװ ורימ זיא ייװ יוא — .הללי א ןיא

 יןײטש א יװ דנלע ןןײלא
 !רעדינא ךיד ץעז .ךיד קיאוראב ,ןבעל־אמח —

 טימ ןעמאזוצ ןגעלעג ךאי טלאװ ײהעלע 1 ןציז׳ם ןפלעה רימ׳ט םאװ —
 ...!םיע

 .טצכולשעג גנאל טאה יז ןוא לוטש א טקורעגרעטנוא ריא טאה םארבא
 .קירוצ ןוא ןיהא ןענאפש טזאלעג ךיז טאה םארבא

 זיא ךאז ןײק — .טגאזעג רע טאה — !ףום רעד זיא סאד ,אי־אי —
 !קיבײא טשינ

 .זאנ יד ןצײנש ןעמונעג טאה אמחי
 וצ םיפ יד טימ רע טגיל טציא .טגירקעגמורא םיע טימ ךיד טםאה —

 !ריט רעד
 .אנוש ׳אק ןעװעג ׳שינ ,הלילח ,םיא ןיב׳כ —

 !רעםאוו ןפיוא בײלב׳כ ןןעמ טייטש ואװ ןוא ןעמ טײג ואװ —
 א ןוא רעזײה ײװצ ןגירקט׳ם .עטריבג א טסרעװ ,ענעדײ עשיראנ —

 .גאלוצ א ראפ טנזיוט טרעדנוה לאמ ראפ
 !טײה ןײז ןיא ןעװעג ךאי טלאװ יאװלה .ןגירק ׳שינראג ליװ ךאי —

 !רעטכעט ןכאמ הנותח טםפראד ל וטםרעדיולפ םאװ —
 !טנוה א יװ רעגרע ? ןבעל א ראפ םאד זיא םאװ —

 ןופ ףיוא־םיר א ןעבעגעג ךיז טאה יז .טעפילכעצ ךיז ײנםנופ טאה אמח ןוא
 .לוטש רעד

 ײרשעג א ןאטעג יז טאה — !טמעשראפ גונעג ךימ טסאה םארבא —
 ...!ףוס א ןעמענ ןיוש לאז — .לוק קיצלירג א טימ

 .זדלאה ןפיוא ןאט וצ ףראװ א םיא ךיז יװ ,זײרפש א טכאמעג טאה יז ןוא
 םארבא .הליחמ ןטעב רופיכ־םױ־ברע ןלאפנײרא רעבײװ לאמא ןגעלפ יוזא

 .םײװ ןראװעג זיא רע .ץכעלײװרעמניה ףיוא ןטערטעגפא זיא
 ...טסליװ וד םאװ ׳שינ סײװ׳כ —

 ...!ךימ עגרהרעד רעםעב !יוזא ׳שינ רעמ ןאק׳כ ,רערעײט םארבא —
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 -׳שינ ײטשראפ׳כ —
 — !ןײלא ׳שינ ךימ זאל ראנ ,רעקיטש־םײר ׳קינײפ ׳גאלש !םארבא —
 באה — .ןסײרנײא םוצ יװ ׳טנעה ײװצ טקערטשעגסיוא ןוא טליוהעג אמח טאה

 ...!תונמחר
 טזאלעגםיורא טאה יז .טרימזאפסעג ראנ ׳טנײװעג טשינ טציא טאה אמח
 אמח .ךאז עדליװ א ןעשעג זיא לאמנײא טימ .טכײקראפ ךיז ןוא ליוהעג א
 טאה׳ס .סיפ יד ײב ןעמארבא טפאכעגנא ןוא רעדינא־ףראװ א ןאטעג ךיז טאה
 ןיא טרעמאלקעגנײא ךיז ןבאה רעגניפ עקינײב םאמח .פאלק ןליוה א ןאטעג
 .ןלאפעגמוא טשינ רעיש זיא רע זא ,חוכ אזא טימ ןוא לענש יוזא ןעלכענק ענייז

 ? וטסוט םאװ ,אמח ,דלאװעג —
 רעמ םאד ןאק׳כ — .טגאלקעג יז טאה — !םולש ןרעװ רימאל ,םארבא —

 ...!ןטלאהסיוא ׳שינ
 !ףיוא־ײטש —

 ...!ןטאט א ןבאה רעדיװ רעדניק יד ןלאז !בוטש א ןײז רעדיװ לאז —
 .ןרערט יד ןפאלעגנא םיא ןענײז׳ם .םינפ ןיא ןראװעג םײה זיא ןעמארבא

 ...יוזא ןײז לאז ,ונ —
 ? היװל רעד ףיוא ןײז טסעװ —

 .ףיוא ךיד ביוה ,אי —
 ...!ביל ךיד ׳אה׳כ ,םארבא ,יוא —

 עקיטכעממוא ןא ךיז טאה יז .ןביוהעגפיוא יז ןוא ןגיובעגפארא ךיז טאה רע
 טעפאקעג טאה ןגיוא עריא ןו§ .ןקאנ ןײז ןעמונעגמורא ןוא םיא ןא ןעגנאהעגנא
 א ןו5 יװ ,ןגאלשעג ריא ןופ טאה טײקמעראװ עטנוזעגמוא ןא .דראב ןײז ףיוא
 ־בא ראג ׳שילרעטםיוא יװ .למיק ןוא טנאװעגטעב טימ טקעמשעג טאה יז .ןוה
 רעד וצ רעגאב רענעםעגראפ־גנאל א ןעמונעגנא טונימ רעד ןיא טאה ןעמאר

 ־פארא ךיז טאה רע .רעטכעט עגײז ןו§ עמאמ יד ,עגעדיי רענעכארבעצ רעקיזאד
 ,ןקאב ענעלאפעגנײא יד ןיא ,ןרעטש ןטשטײנקעג ןיא טשוקעג יז ןוא ןגיובעג
 ןפיל עקיצאר יד טימ טשוקעגקירוצ םיא טאה יז .עלעבמעג ןטלדרעבאב ןיא
 םיא זיא — ?עביל עטצעל ןײמ ןײז סאד לאז .סאנ ןראװעג זיא םינפ ןײז ןוא
 ־סאװ זא ,ךאלק ןראװעג לאמנײא טימ םיא זיא סע .חומ ןכרוד ןפאלעגכרוד
 ןיוש ןזומ ײז .דײר ןײק ןײז טשינ ןאק ןאמה טימ ךיז ןטג ןגעװ ראנ ,םאװ
 זיא׳ס ןוא טיוט זיא רעװש רעד זא ,ךאנ טרפב .ןעמאזוצ ןראי יד ןבעלפא

 .השורי עםיורג א קלח ריא ףיוא ןלאפעגםיוא

4 

 א ןקיטכענרעביא גנאל ןזאל טשינ ,ךעלגעמ טײװ יװ ,לאז׳מ גהנמ א זיא םע
 םמלושמ ׳ר רעבא .גאט םענעגײא םעד הרובק וצ ןעגנערב םיא ראנ ,ןטיוט

 .ןגראמרעביא ףיוא טשרע ןעװעג זיא היװל
 סאװ ,הריכמ־רטש יד ןכאמ־לטב טװאורפעג טײל־להק ןבאה םגטשרע
 רעד ןיא עקרק א רא8 כ״ור טנזיוט ײװצ טלאצאב םלושמ ׳ר טאה םיא טיול
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 לביטש־להק ןיא רעוט יד .רבק םבײװ ןטײװצ םעד ןבענ ״עײלא רעטשרעדאפ
 ןוא ,שוביש א רא5 טרא םאד טראנעגםיוא טאה םלושמ ׳ר זא ׳טהנעטעג ןבאה
 טנזיוט ןעצ ןלאצאב ןלאז םישרױ יד ,טגנאלראפ ןבאה ײז .רזוח םלועל תועט —

 .לבור
 ,ןראצמירג אזא ןיא ןלאפעגנײרא זיא ,לאױ ,ןוז רעטםטלע םמלושמ ׳ר
 םינקםע יד ראנ .לאנימירק ,ײצילאפ ,טכירעג טימ טעשארטםעג טאה רע זא

 .טכאלעגםיוא ךיז ןבאה
 ,ביל זיא םיא ביוא — .טהנעטעג ײז ןבאה — ןרםמ רע לאז ,אברדא —

 .אחינ זדנוא זיא
 ׳ר .ךײלגםיוא ןא וצ ןעמוקעג זיא ןעײרעגירק ןוא ןעײרשעג עגנאל ךאנ
 ־מא יד .םעניובראק טנזיוט ײרד ךאנ ןלאצוצ ט&ראדעג ןבאה רעדניק םמלושמ
 םישרדמ־יתב רעװעשראװ עלא ןיא .תעל־תעמ א רעביא טרעיודעג ןבאה ןשינרעפ
 ראפ .תקולחמ םעד ןגעװ ןדער ןײא ןיא ןטלאהעג ןעמ טאה ךעלביטש ןוא
 א ןראפעגוצ זיא לאמעלא .םלוע ןא ןענאטשעג גאט ןצנאג א זיא עגימג רעד
 ־טאטע רעבושח א טאלג רעדא ,ראזאד א ןםעזעגםיוא זיא׳ם ןוא עקשארד

 .ןעלםקא יד ןביוהעג ןבאה ןדײ .רעלאצ
 — .קזוה טימ טדערעג ײז ןבאה — ריבג א ןײז וצ ךיז טניול׳ם ,ןבעל׳כ —

 ןןדער וצ םאװ אטשינ
 ,לדײ לעג א טהנעטעג טאה — ו טפיוקראפ זיא טפיוקראפ ,טלאה ךאי —

 .תמא לש דםח רעד ןיא רעוט לקיטש א
 ־ראװש א טרעפטנעעגפא טאה — ו תואיצמ ׳אק ׳שינ ןעמ טפאכ להק ײב —

 .לטײש טרעביושעצ א טימ ענעדײ עצ
 טימ דײ רעטלא ןא טמירקעג ךיז טאה — !תמה ןױזב ,דלאװעג ,ײװ

 !םודם השעמ — .גיוא דנילב ןײא
 ײב ןטלאהעג ןיוש טאה׳מ ןוא להק טימ ןראװעג קיטראפ ןיוש זיא׳מ זא
 רע זא ,ןיבר רענװערדאלאיב ןופ עשעפעד א ןעמוקעגגא זיא ״דיװל יד ןכאמ
 ןיא .הרובק רעד טימ םיא ףיוא ןטראװ לאז׳מ ןוא ןאב רעד טימ םיורא טרא§
 ןו§ ןיבר םעד ןאט־וצ־ןםיװ־וצ ןםעגראפ רעדניק םמלושמ ׳ר ןבאה הלהב רעד

 .טלאהפא ןא וצ טכארבעג רעדיװ טאה םאד .הריטפ םרעטאפ םעד
 ׳ר זיא ,בוטש ןיא ןגעלעג זיא תמ רעד םאװ ,געט ײרד עפאנק יד ןיא
 ־נײרא טשינ טװאורפעג ןבאה עיגאמ ןוא ימענ .רקפה יװ ןראװעג הדיד םמלושמ

 פערט יד ףיוא .ריט יד ןםירעגפיוא שממ טאה׳מ ראנ ,טײל עדמערפ ןײק ןזאל
 ,דרע רעד ףיוא עלאם רעד ןיא ןגעלעג זיא םלושמ ׳ר .ײרעײג א ןעװעג זיא
 .יורטש עכעלטע טימ טעבעגרעטנוא םיו יד ,ךוט ץראװש א טימ טקעדעגרעביא
 זיא לגיפש רעד .רעטכײל ענרעבליז ןיא טכיל ײװצ טנערבעג ןבאה םנפאקוצ
 ירמוש״ הרבח רעד ןו§ רעטכעװ .ןפא־בלאה — רעטםנעפ יד ,ןעגנאהראפ ןעװעג
 ןטםניד יד .םילהת טגאזעג ןוא ךעלעקנעב ענײלק ףיוא ןםעזעג ןענײז ״תמה
 ׳ענעי עלא .ךיק ןיא ןםע טםעג ענעטעבעגמוא יד ראפ ןטײרגוצ טזומעג ןבאה
 םיא ףיוא טדערעג רעדא ,ךוםכם א ןעמלושמ ׳ר טימ טאהעג לאמא ןבאה םאװ
 רעד טאה קעדוצ רעצראװש רעד רעטנוא .הליחמ ןטעב ןעמוקעג ןענײז ,דײר עזײב
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 ־סיוא ןעװעג ןענײז סיפ יד .דניק א ײב יװ ׳ןײלק ןעזעגסיוא רטפנ ןו5 פאק
 ןעגנאגעגמורא זיא לטעמורפ־עזיור .ןפמורשעגנײא יװ זיא ףוג רעד .טציפשעג
 םעד ןדנובעגמורא ןוא לטײש ענעלעפ סאד ןאטעגםיוא טאה יז .עטגײװראפ א
 זיא ןסערעד־טשינ ןוא ןפאלשרעד־טשינ ןופ .עלײשטאפ א טימ ןבראש ןטלאגעג
 ענעםאלשעגפא ןא ןםעזעג זיא לדײא .טלצנורעג ןוא לעג ןראװעג םינפ ריא
 ןבאה ,ךעלקינײא ענעםקאװרעד יד ,ןרונש יד ,ןיז סמלושמ ׳ר .לביטש ריא ןיא
 ־ראפ טאהעג טציא ןיוש ןעמ טאה עםאק יד .ןעמוק ןוא ןײג ןײא ןיא ןטלאהעג
 ןעשעג טשינ לאז׳ס ןבעג גנוטכא טװאורפעג ןבאה טײל־החפשמ יד .טעמתח
 .ןטיהרעד וצ ןעװעג רעװש זיא׳ס זא ,ףיולעגנא אזא ןעװעג זיא׳ם ראנ ,הבנג ןײק
 ,ןענײמ ןאק׳מ — .טהגעטעג ימענ טאה — עקשטארג יד ראנ ץטעז —

 ...זטקישעג ײז ךאנ טאה׳מ
 תואיבנ עינאמ טאה — לדניזעג םעד ךאנ ןעמיוררעד ןענאק טשינ טע׳מ —

 !םעגירדילאה עניוזא — .טגאזעג
 זיא יבר רענװערדאלאיב רעד זא ,העומש יד ןגארטרעד ךיז טאה׳ס זא
 רעד .ץראװש ןראװעג װאבישזג רעד זיא ,היװל יד ןײז דלאב טע׳ם ןוא אד ןיוש
 יװ טגיװעג ךיז טאה םישובלמ עצראװש ןוא ךעלעטיה ענײלק יד טימ ןומה
 רעמונ רעד .ןראפכרוד טנאקעג טשינ ןבאה ןעײװמארט יד .ןשטנעמ ןופ םי א
 גאטימראפ םענעי ךיז טאה ,עדראװט רעד ףיוא טײג סאװ ,קיצנאװצ־ןוא־ײװצ
 םוצ ץעגרע ןראפעג ראג זיא ןוא ענדאלכ ןוא עקסװארימ רעד ףיוא ןזיװאב
 טאה׳מ ןוא ןעשעג זיא אד סאװ טגערפעג ןבאה םײוג יד ןעװ .לאטיפש ןשידײ
 •ןעלםקא יד ןביוהעג ײז ןבאה ,ןבראטשעג זיא דײ רעבײר א זא ,טרעפטנעעג ײז

 ... ? עניטסעלאפ — .טגערפעג ײז ןבאה — י אד זיא סאװ —
 ־אק א ןראפעגםיורא הלפית רעװאבישזג רעד ןופ גאט םענעי זיא דארג
 םעד טזאלעגכרוד טאה׳מ זיב טרעיודעג גנאל טאה׳ס ןוא שינעבערגאב שיליוט
 ךאנ ןעמוקעג ןענײז ,רענװערדאלאיב םעד ץוחא .םיחלג יד ןוא קלאפאטאק
 רעד ,רעצינעשזאק רעד ,רעװאנישמא רעד ,רעקםנימאװאנ רעד :םײבר ערעדנא
 טאה סאװ ,אביקע .םינבר ךס א רעסיוא ,רענימיצנעם רעד ןוא רענשטעסאיפ
 עקשארד ןײא ןיא ןסעזעג זיא ,ןעניג טימ טגעג טאהעג ךיז גנאל טשינ טשרע
 א טימ ןוא פאק ןפיוא קידאפס א טימ ,ןיבר רענימיצנעם םעד ,רעטאפ ןטימ
 ךיז ןבאה דײ־ןטוג ןדעי םורא .זנטעש וצ הלוגס א ,םעזעג ןרעטנוא עלעשיק
 ־עג ןעמ טאה טאיראםימאק ןטרעפ ןוא ןטעביז ןופ .םידיםח ענײז טפוטשעג
 ןגירשעג ןבאה םעקינשזארטס .יד .גנונעדרא ןטלאה ןלאז ײז ןטנאיצילאפ טקיש
 ןראװעג ןענײז תונחמ יד ראנ ,ןדרעװש יד ןופ ןדײש יד טימ ןגאלשעג ןוא
 .ךעלגנײ יד טזאלעגפא ןבאה םירדח ענהפרט יד ןיא םידמלמ .רעטכידעג ץלא
 טקישעג ןעמ טאה ,טציטשעג טאה םלושמ ׳ר םאװ ,םהרות־דומלת עכעלטע ןופ
 •ךלהי ױנפל קדצ ־ןעגניז ןוא םיואראפ ןײג ןלאז ײז ,היװל רעד וצ רעדניק יד
 ןיא רעבײװ .הפרש א וצ יװ ,םודנעפ־םודנעה ןפאלעגנא זיא גראװנײלק סאד
 ןעװעג טלאװ םלושמ ׳ר יװ ,טנײװעג ןוא טנאפשעג ןבאה ןעלטײש עטלדוקעצ
 אזא ײב תמחמ .ןריט עבלאה טכאמעגוצ ןבאה רעמערק לײט .בורק א םרעײז
 םענאמרופ ןראפעגפיונוצ ךיז ןענײז ,סעקשארד ךס א ןיא ךיז ןעמ טקיטיונ היװל
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 טלעטשעגפא ךיז ןבאה ךעלדרעפ יד רעדײא ךאנ .עשראװ ןלײט עלא ןופ
 ־עג ׳ןגירשעג ןבאה רעבײרטנא יד .ןםעזעג יד ןעמונראפ ןעװעג ןיוש ןענײז
 .שינעטכידעג םעד ןופ ןעײרדסיורא טנאקעג טשינ ךיז ׳ןשטײב יד טימ טעכאפ
 ךיז טאה היװל יד יצ ןוא אד ןיוש זיא הלגע יד יצ טםואװעג טשינ טאה רענײק
 ךיז ןבאה ׳תױװל ףיוא זיולב ריופאק ךיז ןעמוק םאװ ,ןדײ .ןביוהעגנא ןיוש
 ןגירשעג ךיז ןוא ,טנאקרעד־טשינ ךיז ,טנאקרעד־אי ךיז ,םכילע־םולש ןבעגעגפא

 •ןײרא ןרעיוא יד ןיא
 ...!לארשיב םאו ריע ןא ,ערה־ןיע ןײק —

 .טנידראפ ׳שינ רוםא סע טאה׳ר :יאנג ׳אק וצ ןײז ׳שינ םיא לאז׳ם —
 ...!תױשק גערפ ײג —

 ,דרעפ יד .טרא ןופ ןריר ךיז ןעמונעג הלגע יד טאה רעגײזא ײװצ םורא
 ,ןגיוא יד ראפ רעבעל ענעטינשעגםיוא טימ ,רעכעלײל עצראװש ןיא טליהעגנײא
 ןעגנאהאב ןוא טײרב ןטנוא ןעװעג זיא ןגאװ רעד .ךעלעמאפ ןעגנאגעג ןענײז
 רעקיצנאלג א םיא ףיוא ןםעזעג זיא׳ם .טנװײל רעטעדלאפעג רעצראװש טימ
 טשינ זא ,טכודעגםיוא ךיז טאה סנטײװרעדנופ .שאר־לש א וצ ךעלנע ,ןטםאק
 ןבאה סעקשארד יד .לובמ א ןיא הבת א יװ ,טמיװש יז ראנ ,טראפ הלגע יד
 רעד ,ענלאמכארק רעד ,עדראװט רעד ,װאבישזג םעד םיואגנעל ןגיוצעג ךיז
 ךיז טװאורפעג ןבאה ךעלגנײ .טעשזריהעג ןבאה דרעפ .עניאנג רעד ,עקםװאבישזג
 ןשטײב יד טימ ןגארקעג ןבאה ײז ןוא טפוטשעגפארא ײז טאה׳מ ראג ,ןעגנעהנא
 ,ךעלכעלעטש יד טמיורעגפא סנטײצאב ןבאה סנירעציז־קראמ .ןרעיוא יד רעביא
 ןופ .הרוחם יד ןטערטעצ טעװ בר־ברע םאד זא ,הנכס א ןעװעג זיא׳ם לײװ
 .תמה תיװלה ןופ יװ ןטלאהעג יוזא טשינ ןדײ רעװעשראװ יד ןבאה הװצמ םוש ןײק
 טראד ןיוש ןעמ זיא ,ןימלע־תיב םוצ טכײרגרעד טאה הלגע יד רעדײא ךאנ
 ,תובצמ יד ףיוא טרעטעלקעגפיורא ןבאה ןעגנױ .פאק־ףיוא־פאק ןענאטשעג
 ־עגנא ןעװעג ןענײז עשנעג רעד ףיוא ןענאקלאב עלא .ןעז רעסעב ןענאק וצ
 טימ םעטאפאק ןיא ,םעקשאד עקיצנאלג טימ ןטיה ןיא טײל־הרבה .טפארפ

 ,לביטש־הרהט םורא טעראפעג קירעפײא ךיז ןבאה ,פענק ענעכעלב עסײװ
 רעטרעדגוה .עקירעגײנ יד ןבירטעגפא ,ןטסײל ,סעטאפאל ,רעטערב ןגארטעג
 ןבאה סאװ ,ןגעטש יד ןוא רעיוט םאד טרעגאלאב ןבאה ,ןעלפירק ,טײלעמערא
 ,ןקאטש עכיוה יד ןופ טקוקעגפארא ןבאה סאװ ,עקינעי יד .רבק םוצ טריפעג
 םעד ןכערבעצ טעװ תורבקה־תיב ןפיוא גנערדעג םאד זא ,טאהעג ארומ ןבאה
 .בורג ןיא ןלאפנײרא ןלעװ ןשטנעמ עקידעבעל .ןלאפםיורא טעװ תמ םאד .ןורא
 .טקוזינעג ןוא ןטארטעצ ןרעװ ,רעגײטש יד ןופ ןשטילגפארא ךיז ןלעװ ךעלגנײ
 ןצנאג םעד ןיא .ןפוטש וצ ךיז ןעװעג טגיואװעג ןענײז ןדײ רעװעשראװ רעבא
 רהטמ ןנימ־רב םעד טאה׳מ .ןידכו תדכ ןראװעג ןאטעג ץלא זיא רעדימראה
 טימ תילט א ,ביוה א ,םיםנכמ ,תנותכ א ־םיכירכת ןאטעגנא םיא ןוא ןעװעג
 עטזײלגראפ יד ףיוא .תװצימ ןופ רוטפ זיא תמ א זא ,ןכײצ א — תיציצ ײרד
 טאה רעגניפ עפײטש יד ןשיװצ .ךעלעברעש טגײלעגפיורא םיא ןעמ טאה ןגיוא
 ךיז ,ןעמוק טעװ חישמ ןעװ ,רע טעװ טימרעד םאװ ,לטיר א טראפשעגנײרא ןעמ
 בורג א ןבארגעגםיוא ןבאה רעבערגאב יד .לארשי־ץרא ןײק ןלײה ןבארגכרוד
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 ־גײרא םיא ןוא תמ םעד ןביוהפא ן&לאהעג ןבאה םײבר יד .גנעל יד ןלײא ריפ
 ־םיורא ךיז טאה ץפיז רעליטש א .טנעה טקערטשעגסיוא טאה׳מ .רבק ןיא ןגײל
 .ןײװעג ךעלרעמאי א טימ ןכארבעגסיוא ןבאה רעבײװ יד .הדע רעד ןופ ןסירעג

 .הרובק א וצ טגאז׳מ םאװ ,םיקוםפ יד טגאזעג טאה ןרבק רעד
 רשיו קידצ ,טפשמ ױכרד לכ יכ .לוע ןיאו הנומא לא ,ולעפ םימת רוצה —

 .אוה
 טגאזעג ןיז םמלושמ ׳ר ןבאה ,רבק םאד טקעדעגוצ טאה׳מ יװ םעד ךאנ
 ןפראװעג ןוא ןזארג עקיראיאראפ עלעג ןסירעגסיוא ןבאה רעטײלאב יד .שידק
 ןענאטשעג זיא רע .םארבא ןעװעג יךיוא זיא החפשמ רעד ןשיװצ .ךיז רעטניה
 עקירעגײנ םיא ףיוא ןפראװעג ןבאה רעבײװ יד .רעטכעט יד ןוא ןאמח ןבענ
 .רעטופ א ןיא ןוא שױלעפאק ןצראװש א ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא רע .ןקילב
 טזאלעגפארא רעװש םעד טאה׳מ תעב .טרעביושעצ ןוא םאלב ןעזעגסיוא טאה רע
 ־עג טאה רע .דראב רעד ףיוא ןרערט יד ןפאק ןעמונעג םיא ןבאה ,רבק ןיא
 ןיא טליהעגנײא ןעװעג זיא אמח .עלײשטאפ רענעבעװ א טימ זאנ יד טצײנש
 עצנאג יד טנײװעג טאה יז .טפעלשעגכאנ ךיז ןבאה ךעלדנעב־ךיש יד .לאש א
 .ליוה א ןאטעג ײנםנופ לאמ סעדעי טאה יז .ןליטשנײא ךיז טנאקעג טשינ ,טײצ

 ? רעביא ךימ וטזאל ואװ ,עטאט ,ײװ יוא —
 עשינסחי סאד .ןגיװשעג ןוא טקורעגפא ןענאטשעג זיא לאירבג השמ ׳ר
 ץעגרע טקוקעג טאה רע .טכיוהראפ — ןלירב יד ,םײװ ןעװעג זיא סנײז םינפ
 ־פארא זיא למיה רעטרעטײלעגסיוא־בלאה רעד ואװ ,ןיהא ,פעק םנעמעלא רעביא
 םעד ןגעװ טכארטעג רע טאה — ןןביוא ןיוש זיא רע ,תובצמ יד וצ ןלאפעג
 טע׳מ .רוכע ףוג םעד ןופ ,אכבה קמע םעד ןופ סיורא ןיוש זיא רע — .רעװש
 קידצ רעטםערג רעד .ןדע־ןג ןיא ןײז ט׳רע רעבא ,ןרעטײל ןפראד ךעבענ םיא

 ןעגנאגעגרעטנוא זיא םאװ ,ןוז רעד ןגעק ...תוגשה ענײז ןײז גישמ טשינ ןאק
 ןסאגעצ יװ ןטכיולעגפא לדרעב םלאירבג השמ ׳ר טאה ,עילאװ ןיא ץעגרע
 ךעלקינײא עשידאמ־קיטנײה ערעדנא יד ןוא ,עשאד ,עשאמ ,עפעטם .דלאג
 ,רעדײלק עצראװש טימ טגראזאב טאהעג ךיז םנטײצאב ןיוש ןבאה ,םמלושמ ׳ר
 ןפיוא ,רעמינפ יד רעביא ןרעײלש ,פערק ןופ ןעלדײװ טימ ןעגנאהאב ןטיה
 עקיזאד יד ןיא קידװענח ןוא שירפ ןעזעגםיוא ןבאה ךעלדײמ יד .רעגײטש ןשײוג
 סמלושמ ׳ר ,ןהאל .ןגיוא ןפראװעג ײז ףיוא ןבאה םירוחב יד ןוא ,םישובלמ
 תרשמ לפאק ןוא לכיט־זאג םאד ןלאפעגפארא טאהעג זיא ,רעטכאט עטםגנײ
 ־יחב ןיא ןײרא סגעװקירוצ ןענײז םיװלמ בור׳ם .ןביוהעגפיוא קנילפ םע טאה
 ןכיק־ראג ,םעיצאראטסער יד ןיא טפאכעגנײרא ךיז ןבאה לײט .םישרדמ
 ןבאה ערעדנא .רשכ־טאלג ןענײז ןשײלפ יד ואװ ,ןעלדנאה־טשרואװ ןוא
 רעדא ,״ןסאג ענעי״ ןיא קירוצ ןראפעג ןענײז םאװ ,ןעײװמארט יד טליפעגנא
 ־מוא ךיז ראג יצ ,םאג־ןזײא רעד ,עװאפאקא רעד טימ םופוצ ןײג טזאלעג ךיז
 יד ןעזעגנא ןעמ טאה ,רערעטיש ןראװעג זיא׳ם זא .םיקװעלאנ יד וצ טרעקעג
 סע רעװ .עטיור א — רעװ ןוא דראב עסײװ א טאהעג טאה םע רעװ .םײבר
 זיא רעטופ סאד ןעמעװ ײב .קידאפס א — רעװ ןוא לביום א ןגארטעג טאה
 ־אם א ןיא טליהעגנײא ןעװעג זיא׳ם רעװ ןוא דײז טימ ןגיוצעגרעביא ןעװעג
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 ןענײז רעזדלעה יד .טניװ ןיא טרעטאל&עג ןבאה תואפ יד .פילוט םענעטעמ
 ןעװעג זיא רעדעי .םעלײשטאפ ענעלאװ ןוא ענעדײז טימ טלקיװעגמורא ןעװעג
 ןבאה ןדײ־עטוג יד .םיברוקמ ׳םישמש ׳םיאבג לצנערק א טימ טלגנירעגמורא
 םעד רענײא ןבעגעגפא ׳םעקשופ עםיורג ןופ קאבאט טקעמשעג ׳טצכערקעג
 ןפיוה יד .קינײװ ךיז ןשיװצ ײז ןבאה טדערעג ראנ ׳םכילע־םולש ןרעדנא
 ־נעם םעד ןעזרעד טאה יבר רענװערדאלאיב רעד ןעװ .תקולחמ טריפעג ןבאה
 לדנענג־עניג ןוא אביקע זא ׳טציא .םינפ םאד טרעקעגפא רע טאה ׳רענימיצ
 ,םדא־ארפ רעד ,אביקע רעבא .םינתוחמ םיוא ןעװעג ײז ןענײז ,טגעג ךיז ןבאה

 ־ךיוה ןאטעג גאז א ןוא ןיבר רענװערדאלאיב םוצ ןעגנאגעגוצ זיא
 !רעװש ,םכילע־םולש —

 .טלקאשעגפא שזא ךיז טאה רענװערדאלאיב רעד
 .םולש םכילע —

 ... ? הער תוברתל םיורא זיא יז זא ,קידלוש ךעבענ ריא טנעז םאװ —
 ...ענ־ענ ,טע —

 .שינעראװ טימ ןאטעג ףור א רעטאפ רעד םיא טאה —:לחומ ײז ,אביקע —
 ? טנוזעג ןיא רעװש רעד טכאמ םאװ .עטאט ,דלאב —

 .ךרבתי־םשה טביולעג —
 ־נא ןוא טגאזעג אביקע טאה — שפג־תבהא ביל ץלא ךאנ ךײא באה׳כ —
 הבהא ן׳אק ׳שינ ןיוש םע זיא טציא — .קילב ןטכײפ א טימ ןיבר םעד טקוקעג

 ...רבדב היולתה
 .חוכ־רשײ ,אמ ,ונ —

 .עגװערדאלאיב ׳אק תועובש ףיוא ןעמוק רשפא לע׳כ —
 יבר רענימיצנעם רעד .ט6אגעג ןוא טלעטשעגמורא ךיז ןבאח םידיםח
 :ןאטעג םורב א טאה רע יװ טרעהעג טאה׳מ .יאבג םעד טמיורעגנײא םעפע טאה
 יצ א םיא ןוא ןלאירבג השמ ׳ר ןעזרעד טאה יבר רענװערדאלאיב רעד .הטוש

 .לברא םײב ןאטעג
 .לחומ טײז — .טגאזעג רע טאח — לאירבג השמ ׳ר ,טמוק —

 סאװ ,םעדײא םענעזעװעג םעד וצ פאק ןטימ ןאטעג לקאש א טאה רע ןוא
 .רעטאפ םעד ,םיא וצ טשינ ןוא רעטכאט רעד וצ לזמ טאהעג טאה רע טשינ
 םאװ ,רענײז עדײז רעד .םישפט ןײק ןטילעג טשינ טאה רענװערדאלאיב רעד

 :טגאזעג לאמא טאה ,םענוב ׳ר יבר םוצ ןראועג זיא
 טע׳מ ןוא ןײרא ןדע־ןג ןיא ראנ א ןריו טלעװ־רענעי ףיוא ןעז לע׳כ זא —
 ־.ןעײרש ןוא ןויולכאנ ךיא לעװ ,אבה־םלוע םעקירב ןצײרד ןריוכאנ םיא

 ...!אנקמ טשיג ךיד ןיב׳כ .ראנ טבײלב ראנ

5 

 ראנ ,םײה רעד ןיא ךיז ײב טשינ העבש ןסעזעג ןענײז רעדניק סמלושמ ׳ר
 עלאס רעד ןיא ןסעזעג ןענײז עיגױנ ,עלעיגיפ ,על׳תנ ,לאױ .הריד םנטאט ןיא
 ,בױא קוםפ א ןיא טקוקעגנײרא ןוא ,ןקאז עזיולב יד ןיא ,ךעלעקנעבםו! ףיוא
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 .ןעגנאהראפ ןבילבעג דיא לגיפש רעד .הכיא שרדמ ןיא ׳קובי רבעמ רפם םעד ןיא
 טקײװעג ןירעד ךיז טאה׳ם ןוא רעםאװ זאלג א ןענאטשעג זיא רעטםנעפ ןפיוא
 .ןעלבוט אד ךיז טוט ןטיוט ןופ שפנ םאד זא ׳ןעמונעגנא זיא׳ם .טנװײל לקיטש א
 יר§ רעד ןיא .לײא ןיא לטיונק־המשנ א ןענערב טזאלעג טאה לטעמורפ־עזיור
 ־רענאד .טכיל ןדנוצעגנא טאה׳מ .ןענעװאד מלוע ןא ןעמוקעג זיא טכאנראפ ןוא
 רענװערדאלאיב ןיא טגראבעג טאה׳מ םאװ ׳רפס א ןופ טנעײלעג ןעמ טאה גאטש
 ־ראפ רענעװאד יד ןענײז ,שידק טגאזעג ןבאה םילבא יד יװ םעד ךאנ .לביטש
 ראש ךותב םכתא םחני םוקמה ־ טגאזעג טאה רעדעי ןוא ײז ןבענ ןעגנאגעגײב
 ׳רעטכעט־ףיטש יד ןוא ׳בײװ סמלושמ ׳ר ׳לטעמורפ־עזיור .םילשוריו ןױצ ילבא
 טאה לטעמורפ־עזיור .בוטש־םע רעד ןיא ןםעזעג ןענײז ״דאל ןוא אמח ,לרעפ
 ןיא יװ ׳שדקמה־תיב ןברוח ןופ השעמ יד שמוח־שטײט ןופ טנעײלעגסיורא
 ןבאה׳ס .ןושל־הנעמ א ןיא טרעטעלבעג עטגאצראפ א טאה אמח .באב־העשת
 רענװערדאלאיב ,םעטתידיגנ ,םניציבר :רעבײװ רעהא ןעמוק ןײא ןיא ןטלאהעג
 רעביא .ןדנאב טימ טריצאב סעקפאק ןגארטעג ןבאה ערעטלע יד .סעטתידיסח
 ןענײז ערעגנױ יד .לאש רעשיקרעט א ןעגנאהעג טאה שובלמ־רעביוא םעד
 ־ופ עזיולב יד ןיא ןוא ,ןעלטײש ענעראה ןוא ענעלעפ ןיא ןאטעגנא ןעװעג ןיוש
 ־עג א ןיא טסעג יד וצ טדערעג טאה לטעמורפ־עזיור .ןעלטנאמ רעדא םרעט
 ןטשרע םעד ןגעװ טלײצרעד ,תולעמ סמלושמ ׳ר טנכערעגםיוא ,ןושל טרעטײל
 רעד ףיוא ןעװעג ןענײז עדײב זא ,טציא .ריבג ןוא ןדמל רעדארב םעד ,ןאמ
 ־םיוא ןבאה םענעדײ יד .ןעמאזוצ ןענאמרעד טנאקעג ײז יז טאה ,טלעװ רעתמא
 סאד טגאזעג עלא ןבאה ,קעװא ןענײז ײז רעדײא ןוא זענ יד טצײנשעג ,טרעהעג

 ן ענעגייא
 .רעצ ׳אק ןופ ןסיװ ׳שינ רעמ טלאז ץע —

 .תוחפשמ ערעײז וצ ,םײהא טרעקעגמוא ךיז םילבא יד ןבאה תבש ףיוא
 םאד ראנ .געט ראפ עטצעל יד ןציזוצ ןעמוקעגקירוצ ײז ןענײז םטכאנ־וצ־תבש
 רעד וצ ןבאה על׳תנ ןוא לאױ .ןסירעגרעביא יװ ןראװעג םעפע זיא תולבא
 רעד ןיא רעטלעג יד ״דאװצ רעד ,רעזײה יד ןגעװ ןסעומש ןעמונעג ךאװ רעלופ
 .ןירטיצ טימ ײט ןגארטעגנײרא ןבאה עינאמ ןוא ימענ .עםאק רעד ,קנאב
 ףיוא תונובשח ןבירשעג טאה׳מ .עגארפ ןופ ןראפ וצ ןעמוקעג זיא תרשמ לפאק
 ןענײז ,עשטלאס ןוא הכלמ רתסא ,סנירעגעװש יד ןוא ״דאל ,לרעפ .ריפאפ םנגיוב
 םמלושמ ׳ר ןופ גנוריצ סאד .טעדוםעג ךיז ןוא לביטש רעדגוזאב א ןיא ןײרא
 ־עזיור ןעװעג דשוח טאה׳מ ןוא ןעמוקעגקעװא טאהעג זיא רעבײװ עדײב

 :ןאטעג גאז א טאה האל .ןעלטעמורפ
 זןגיוא יד טימ בנג א זיא יז .טעברא לקיטש ריא זיא׳ס —

 .טגערפעג עשטלאס טאה — ז ןאטניהא טנאקעג םע יז טאה ואװ ~
 .טרעפטנעעג הכלמ רתסא טאה — םעמוק ׳אק ׳שינ ריא ןלעפ׳ס —

 סמלושמ ׳ר .ןשינעםײר יד ןביוהעגנא ךיז ןבאה העבש רעד ךאנ דלאב
 ןענײז ײז זיב ,ךיז ןשיװצ טעשטפעשעג גנאל יוזא ןבאה ןרונש ןוא רעטכעט
 לאז לטעמורפ־עזיור ,טגנאלראפ ןבאה ײז .םירוביד ענעפא טימ ןעמוקעגסיורא
 לטעמורפ־עזיור .גנוריצ םאד טשינ טאה יז זא ,טכיל עצראװש ײב העובש א ןבעג
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 לאמנײק טאה יז זא ,ןריואװשעג טאה יז .ןרערט טימ ןםיג ןעמונעג ךײלג טאה
 ריא טגכערעגםיוא טאה יז .קדצ־ןה א רעדא ,ףפ־תעיקת ןײק ןבעגעג טשינ
 רא5 טאג ןעמונעג ןוא למיה םוצ טנעה עטלצנורעג ײװצ ןביוהעג5יוא ,םוחי
 ןטלאשעג טאה יז .םולח ןײק ןוא ןורתפ ןײק ןופ טשינ טםײװ יז זא ,תודע ןא
 םאװ .ןטניה ןופ ןעײטש ײז ןלאז רעלײמ יד זא ,יז ןדעראב םאװ ,עקינעי יד
 זיא רעראלק ץלא ,זאנ יד טצײנשעג ןוא טרעמאיעג טאה לטעמורפ־עזיור רעמ
 ןײק ןופ ןטלאהעג טשינ טאה םאװ ,תרשמ לפאק .הבנג יד טאה יז זא ,ןראװעג
 רע .קעטאילביב ןיא ןעלטעמורפ־עזיור טימ טכאמראפ ךיז טאה ,ןעײרעגירק

 :טהנעטעג שירעגילק טאה
 םוצ ׳שינ ךײא טמענ .ןעײרש ןגעמ רעטכעט ןוא ןעמענ געמ בײװ א —

 !ץראה
 !םינפ ןיא םענעי טײפש׳מ .ןגאז וצ גנירג זיא׳ם —

 ריא ןעװעג טײרג זיא רע .רבודמ א ריא טימ ןבאה טװאורפעג טאה לפאק
 ןעגיפעג טע׳מ דלאב יװ זא ,רעטכעט יד ןופ ןעמאנ ןיא לטיװק א ןבעגוצםיורא
 ־םיוא טאה לטעמורפ־עזיור .לטירד א ץלא ןופ ןגירק יז טעװ ,רענײטשלדײא יד

 .לכיט םענעטםיטאב ןיא ןגיפשעג
 ...!שפנ רעבארג א טנעז ץע .ךעלטיװק ׳אק ׳שינ ףראד ךע —

 טאה רעדעי רעבא ,טלדיזעג טשינ לײװרעד ראנ ךיז ןבאה טײלםנאמ יד
 .םעיםגעטערפ ענײז טאהעג

 ןעװעג טשינ זיא ,דאלפוש םמלושמ ׳ר ןיא ןעגופעג טאה׳מ םאװ ,האװצ יד
 ־ריבעמ טראד טאה םלושמ ׳ר .ראטאנ א ךרוד טקיטעטשאב טשינ ןוא טעמתחעג
 עפעטם ןוא עטיא עלײב ןגירק טלאזעג טאה לײט ריא .ןאמח ןעװעג הלחג
 ־לעג עשפיה ןבירשעגפא םלושמ ׳ר טאה םעד ץוח א .הגותח רעד ךאנ ראי ײרד
 ךיז לאז׳מ טםאפעגפא םישרױ יד ןבאה דײר עגנאל ךאג .תומלוע ףיוא רעט
 רעטאפ רעד זיא ןראי עטצעל יד תמחמ ,בתכ ןקיזאד םעד טימ ןענעכער טשינ
 שטעפ וצ ןעמוקעג טשינ רעיש זיא ,ןעװ־םאװ זיב .טרעדורעצ־בלאה ןעװעג
 םאד ןלײטגײא טפראדעג ןעמ טאה לכש יפ לע .ןעל׳תנ ןוא ןעמארבא ןשיװצ
 ,םיא טמוק ןיד ןטיול זא ,טהנעטעג טאה לאוי רעבא ,ךײלג ןעמעלא ןגעמראפ
 טאה רע זא ,ןײז וצ לבקמ ןעװעג טײרג זיא עלעיניפ .םיקלח ײװצ ,רוכב םעד
 םעגעםקאװעגנא םעד ץוח א ,ךעלברעק טנזיוט ײרד ,ןדנ םעד רעטאפ םײב ןגיל
 טאה עלעיניפ רעבא ,לםקעװ א טאה רע יצ טגערפעג םיא טאה׳מ .טנעצארפ

 :טהנעטעג
 .ןעמוקעגניהא ץעגרע זיא׳ם ראנ ,לריפאפ א טאהעג באה׳כ —

 .טגאזעג לאױ טאה — !הטוש א וטסיב ,יוזא ביוא —
 ... ? ןלזג א ןײז וד טםפראד ,הטוש א ןיב ךאי זא —

 טפאכעגנא ךיז עלעיניפ טאה ,ןינע םוצ טםאפעג טשינ טאה׳ם שטאכ ןוא
 :ןוגינ־ארמג א טימ ןאטעג ףור א ןוא לדרעב םײב רעגגיפ ײװצ טימ

 ? יתדםפה רכז ינאש ליבשב —
 ןפיוא רעיומ א ןבירשעגפא טאהעג קירוצ ןראי ךם א טימ טאה םלושמ ׳ר
 ,ןטלאהעג טאה ,הנמלא יד ,רעטכאט עטםטלע יד ,לרעפ .בײװ ןטשרע ןופ ןעמאנ
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 לײװ ,ןעל׳תנ ןוא ןלאױ ,ריא ןשיװצ ןרעװ טלײטעצ ףראד ףיו,ר רעקיזאד רעד זא
 ־עגוצ טא,ד לטעמור&־עזיור .םולש,ר ,דילע ןעמאמ רעד ךאנ ןבילבעג זיא םאד
 ןיא ״דנותח רעד ראפ טא,ד םלושמ ׳ר זא ,סײװ ףיוא ץראװש ,לטעצ א טלעטש
 רעד ןדנ ןבעג וצ ןוא ײבעג א ריא ןזאלוצרעביא ןעמונעג ךיז ףיוא ,דאבםלראק
 ־ראק טנזיוט ףניפ ףיוא ,דבותב־תו&סות א טאהעג יז טאה םעד ץוח א .רעטכאט
 טנראװעג ,שיט ןיא לטםיופ א טימ טפאלקעג טאה לטעמורפ־עזיור .םעניוב
 ראפ ןעגנערב ןוא ,טאניבאר םײב הרות־ןיד א וצ החפשמ יד ןפור טעװ יז זא
 טאה לאױ .לגנע לאומש ׳ר ןוא בר רענאשזרעב רעד ,םיבורק עריא םיררוב

 .ראגיצ םעד ןםײב ןעמונעג
 !ןקערשפא טשינ םינבר ׳אק טימ זדנוא ט׳ריא —

 ... ? ארומ אי ץע טאה אוה־ךורב־טאג ראפ ןוא ,ונ —
 ןיא שינעפעלש א ןײז וצ ןעזעגסיוא טאה השורי יד ןלײטרעדנאנופ םאד
 םעיפאק ןכאמ ,ןטנעמוקאד ײלרעלא ןלעטשוצ טזומעג טאה׳מ .קנאב רעגנאל רעד
 ןענײז סע .ןוױכרא ןיא ןעלבארג ךיז ,תואלחנ ןוא רעזײה ןצאשפא ,ןטקא ןופ
 רעצכעוט ןבאה טפראדעג טאה׳מ .סעטאד ןוא ןעמענ טימ ןשינרעטנאלפ ןעװעג
 ןראי טניז טאה קינװאקלאפ רעטרינאיםימעד א .ןרעײטש ןוא ןקעטאפיה טימ
 ,טעשארטסעג טאה רוכיש דעד .ץאלפ א ןגעװ ןעמלושמ ׳ר טימ סעצארפ א טריפעג
 ,טםואװעג ןבאה עילימאפ רעד ןיא עלא .דאנים םוצ זיב ןראפשנא טעװ רע זא
 טאה׳ס רעבא ,עמום עשפיה א ןעמלושמ ׳ר ײב ןגיל טאה ,טסניד יד ,ימענ זא
 טאהעג טשינ טאה ,פאק רעשליבםנאמ רעד ,קאזאק ימענ זא ,ןזיװעגםיורא ךיז
 טציא ריא טאה׳מ .הלבק א םאבעלאב םײב ןעמענוצםיורא דנאטשראפ םעד
 טיוט םמלושמ ׳ר ךאנ דלאב טאה םאװ ,לפאק .טראװ ןפיוא ןביולג טזומעג
 ־עג זיא םאװ ,טאקאװדא ןא ןעגנודעג טאה ,ןעל׳תנ ןוא ןלאױ ןעניד ןביוהעגנא
 זיא רע .ןטפעשעג יד טריפעג רעטײװ לפאק טאה לײװרעד .תושורי ןיא טינ
 ןטכא םעד ךאנ גאטײרפ םעד .עיראלעצנאק םמלושמ ׳ר ןיא גאט ןדעי ןעמוקעג
 טלעטשעגוצ טאה׳מ ןוא טאקשומ ינב יד ןעמונעגפיונוצ אד רעדיװ ךיז ןבאה
 ףיוא טנכערעג קנילפ ןוא לסאריפאפ א טרעכיורעג טאה לפאק .טלעג־הריד סאד
 ,ךעלרענעצ ,םרעקיצנאװצ־ןוא־ףניפ ךעלקעפ טגײלעגםיוא טאה׳מ .טאשטש א
 ־פופ ,סלבור ענרעבליז ןסיוטש טלעטשעגוצ טאה׳מ .ךעלרעײרד ,ךעלרעפניפ
 רעקינײװ ךאנ ךיז ןבאה ןיז יד .טלעג־רעפוק ,םנדליג ,םרעקיצרעפ ,םרעקיצ
 טלאצעגםיוא ,לאמא יװ ,טאה לפאק .רעטאפ רעד יװ ןעלפאק ןא ןײגאב טנאקעג
 ־טריװ רעד ףיוא ןעלטעמורפ־עזיור טלײטעגםיוא טאה רע .טלעגנכאװ ןײז חעי
 רענײא ןסעזעג ,גאטימראפ ןדעי רעהא ןעמוקעג ןענײז על׳תנ ןוא לאױ .טפאש
 ־פא ןוא ײט רעזעלג ןגארטעגוצ ײז טאה לפאק ןוא ,ןלוטש ףיוא ןרעדנא ןבענ

 .ןובשח ןבעגעג
 ןיא — .רעדירב יד וצ טהנעטעג עלעיניפ טאה — לפאק טבײלב לפאק —

 ...!הצע ןיאו המכח
 יד ןפורעגנא טאה רע .ןביורוצ ץלא טעװ לפאק זא ,ןגירשעג טאה םארבא
 טרעהעגוצ טשינ ךיז טאה רענײק ראנ .ןעלזײא ,ןדלאי ,ןטאידיא :םרעגאװש
 ןכאמ םולש לאז רע ןעמארבא ןדערנײא טװאורפעג טאה׳מ .ןשינעראװ ענײז וצ
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 ׳םארבא ראנ ׳ןענעכערםיוא םיא טימ ךיז ןעמוק ךיוא לאז רע ןוא ןעלפאק טימ
 .ןגײפ ײװצ ןזיװעג טאה ,קינהשעי־המ רעד

 רימ טנאק ץע — .טעװעדלאװגעג רע טאה — !ןבעל רעקנע ײב ׳שינ —
 ...!א־אד ןשוק

 ־עג טאה׳מ םאװ ,םינמוזמ יד ןופ לסיב א ןגארקעג טציא טאה םארבא
 ־וצ טשינ רעמ םארבא טאה טלעג־הריד ןײק .עםאק סרעװש םעד ןיא ןענופ
 טאה׳מ רעבא .עטיא־עלײב ןוא אמח ןבעגעגפא ךיז ןבאה טימרעד .ןעמונעגפיונ
 .הנױח רעד ףיוא לבור קיצרעפ ןײרא טנאה רעד ןיא ןבעגעג גאטײרפ ןדעי םיא
 ךיז טאה רע .טנאילירב ןטלפאט א טימ לרעגניפ א ןאדיא טפיוקעג טאה םארבא
 ןטײװצ ןדעי טאה רע .דנאלםיוא ןײק העיסנ רעד וצ ןכאמ קיטראפ ןעמונעג
 ךיוא ךיז טאה ןליופ ןופ ןראפוצקעװא .רעװאנאי ץרעה ײב טכארבראפ טנװא
 עלעװנײז ׳ר רעטכאט רעד וצ טקישעג טאה לטעמורפ־עזיור .לדײא טײרגעג
 רעבא .םיכודיש עשידיגנ ראפ א טדערעג טאה דײ רעד .ןכדש םעד ,רעקצארס
 ענײלק יד טימ םירוחב רעװעשראװ יד ןופ ןרעה טלאװעג טשינ טאה לדײא
 רעד זא ,טציא .ךעלדרעב עטפוצעגסיוא ןוא תואפ עטכאמעגרעטנורא ,ךעלעטיה
 ןרעקוצמוא ךיז רעכיג םאװ :גנאלראפ ןײא טאהעג יז טאה ,ןבראטשעג זיא רעטעפ
 טאה יז שטאכ ,םױדוטש םוצ ןאט םענ א ךיז רעטײװ ןוא עפארײא־ברעמ ןײק
 דײר ךס א ךאנ .סאװ וצ ןוא ןרידוטש לאז יז סניוזא םאװ טסואװעג טשינ טכער
 ךאװ א לבור ןעצ לדײמ םעד ןקיש וצ טקיליװעגנײא ןיז סמלושמ ׳ר ןבאה
 הנותח לאז יז ,ןפואב ,ןדנ ךעלברעק טנזיוט ײװצ קנאב א ןיא ןגײלוצנײא ןוא

 .םורא ראי ןבלאהטרעדנא ןיא יװ ירעטעפש טשינ ןבאה
 טאה לדײא ןעװ ,(רמועב ג״ל ןעװעג דארג זיא׳ס) גאט ןקידנגער א ןיא
 יז טאה ,עװאקישאק רעד ףיוא קעטאילביב־טאטש רעד ןופ טרעקעגמוא ךיז
 יז .ץײװש רעד ןופ וױרב א ,לשיט ןדנור ןפיוא ,לביטש ןיא ךיז ײב ןענופעג
 ןעװעג זיא סע .רעגניפ עקידנרעטיצ טימ טרעװנאק םעד ןסירעגפיוא טאה
 ,טפירשטנאה רעמורק־שידניק א טימ ,שיליופ ןיא ןבירשעג ,ןעלשעה־רזוע ןופ
 וױרב רעד .םאלב ןוא טיור ןראװעג זיא לדײא .טפעה א ןופ לטעלב א ףיוא

 .טנעײלעג ךיז טאה
 !אלעדא עננאפ עטצעשעג־ךיוה

 טאה סאװ ,ןאמרעגנױ רעד ןיב׳כ ?ךעלגעמ ךאנ ךימ טקנעדעג ינאפ יד
 ןיא ןפאלטנא ,רעדײל ,ןיב׳כ .קרעװ םרעטאפ ןקילעזטאג םעד ןבירשעגרעביא
 ,רעטומ יד ,ינאפ יד םאװ ראפ רימ לעטש׳כ !ךאנ בעל׳כ ,אי .בנג א יװ ,ןטימ
 ןענאק ןטםקינײװמא לעװ׳כ זא ,ףאה׳כ .טאט ןײמ ןגעװ ןטכארט ערעדנא עלא ןוא

 .טלעג סאד ןקישפא
 א ןיא ןיב׳כ רעבא ,ינאפ יד ןקיטסעלאב וצ טגעװרעד טשינ ךימ טלאװ׳כ
 רימ זיא ,ןריולראפ ץלא באה׳כ ואװ ,ץענערג רעד ףיוא .עיצאוטים רענדאמ
 רעםיוא םערדא םוש ןײק טשינ קנעדעג׳כ .לכיב־ץיטאנ סאד ןדנואװשראפ ךיוא
 רעד וצ ןבירשעג באה׳כ .אניג ינאפ רעד ןופ ןוא רעטאפ־ףיטש םינאפ רעד ןופ
 ריא טשינ ,ךילמענ ,םײװ׳כ .ןעמוקעגקירוצ זיא וױרב רעד ראנ ,רעטצעל

 .ןעמאנײב
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 ןאק :טײקילעפעג עםיורג א אננאפ דעקידענג רעד ײב ןטעב ליװ ךיא
 םארבא ןאפ ןופ גגוניואװ יד ןוא רעמונ םעד ,םאג יד ןבעגנא רימ ינאפ יד
 .רימ ראפ טײטאב םאד םאװ ןלעטשראפ םיוק ךיז ןאק ינאפ יד ?אריפאש
 .םעטא ןטצעל ןזיב ראבקנאד ןײז לעװ׳כ .ןםעגראפ טשינ לאמנײק םאד לעװ׳ב
 ליװ׳כ .ןאזרעפ ןײמ וצ םערעטניא ןא ןבאה ןאק ינאפ יד זא ,טשינ ביולג׳כ
 טמאטש רע .(טחוש) רעטכעש א ײב ןרעב ןיא אד ןיואװ׳כ זא ,ןלײטטימ זיולב
 ענײז ןרעל׳כ .ןפרעװטנא ןיא ןטלאהעגפיוא רעירפ ךיז טאה רע .עיצילאג ןופ
 א יװ טעטיזרעװניוא ןפיוא םעיצקעל רעה׳כ .ןדנאטשנגעג עשידיי רעדניק
 ראנ ,טרינגיזער ץלא ןופ באה׳כ .ארוטאמ וצ ךיז טײרג ןוא רערעהוצ רעײרפ
 ראנ ,ןײש ךעלרעדנואװ זיא ץײװש יד .ןבילבעג זיא טפאשנםיװ וצ ריגײג רעד
 ,רימ ךיז טכוד׳ם .ןײלא קידנעטש ןיב׳כ .רוטאנ רעד ןופ ןםינעג טשינ ןאק׳כ

 .הנבל רעד ףיוא בעל׳כ
 — גנוטכא םיורג טימ ,םיואראפ לאמ טנזיוט אננאפ רעקידענג רעד קנאד׳כ

 .טעגאב לשעה־רזוע

* 

 .ןרעפטנע טצעזעגקעװא ךײלג ךיז ןוא ריט יד טלטײקראפ טאה לדײא
 ־יפש רעניד א ןיא ,ךעלטײז ףלעװצ ,ריפאפ ךעלעגײב ײרד ןבירשאב טאה יז
 ןופ ןאט רעד .ךעלעטניפ ןוא ךעלקיםאפ ,םנכײצגערפ ךם א טימ ,טפירש רעקיצ
 א טגײלעגנײרא טאה לדײא .טםנרע־בלאה ,קיםאפש־בלאה ןעװעג זיא וױרב
 ־עגפיוא יז טאה טײז רערעדנא רעד ףיוא .עיפארגאטאפ א ןוא זעב לגנערטש
 ־נאגרעד־טשינ א ןופ טאכיק־ןאד ןקידלטעטש־ןײלק א וצ קנאשעג א !טנכײצ

 !אעניצלוד רענעג
 ...ןבײרשוצנײרא ןסעגראפ לדײא טאה םערדא סמארבא

 ןצצביו לוביב^ןג

1 

 רעטומ רעד וצ ןעלדײא ןופ וױרב א

 טקישעג ריד באה ךע יװ ןכאװ ײװצ דלאב ןיוש זיא׳ס !ישעמאמ ערעײט
 ריד ןופ ןטלאהרעד טײצ רעד רעד ןיא באה ךע .הנותח ןײמ ןגעװ עשעפעד יד
 ןדעי .קנאשעג־השרד םאד ןעמוקאב ךיוא באה׳כ .וױרב ײװצ ןוא עמארגעלעט א
 ,ןעמונראפ יוזא ןעװעג ןיב ךע ראנ ,ןבײרש וצ ריד טײרגעג ךיז ךע באה גאט
 טציא ריד לעװ ךע .טײצ עדנוקעם ןײק טאהעג טשינ ךעלבעטשכוב באה ךע זא

 .ןבײרשםיורא ץלא
 ליצ ןײמ .ץײװש רעד ןיא גוצ־סערפםקע ןמימ ןראפעג ךע ןיב ןיװ ןופ
 באה ךע .טעטיםרעוױנוא ןיא ןטערטוצנײרא רעדיװ ,טםײװ וד יװ ,ןעװעג זיא
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 .טכארטעג טשינ םעד ןגעװ באה ךע רעבא ׳ןרעב ןיא זיא לשעה־רזוע זא ׳טםואװעג
 ןשיװצ ןקידנע יוזא ךיז טעװ םע זא ,טלעטשעגראפ טשינ לאמנײק רימ באה ךע
 ענעדײשראפ עניוזא ןענײז רימ ןוא טנאקעג קינײװ יוזא ךיז ןבאה רימ .זדנוא
 רע זיא ׳ןעינױנ ײב לאמ ןטשרע וצ ןפארטעג םיא באה ךע ןעװ .ןרעטקאראכ
 .עשראװ ןו5 םורג א ןבעגפא םיא ןײרא ןגעװטםעדנום ןיב ךע .ןלעםעג טשינ רימ
 ,זיא רע .ן&לעה םעפע טימ םיא ךע ןאק טכײליפ זא ,טכאדעג ךיוא באה ךע
 ־רעד ךימ טאה רע ןעװ .טײצ עצנאג יד רימ ןיא טבילראפ ןעװעג ,םיוא טזײװ
 ־םיורא ךיז טאה׳ם .זדלאה ןפיוא ןפראװעגפיורא טםאפ רימ ךיז רע טאה ,ןעז
 טשינ םיא ראפ ןעװעג זיא׳ם .ןםעגראפ גנאל ןיוש ןהםדה יד טאה רע זא ,ןזיװעג
 ךיז באה ךע .ןבירשעג טשינ ריא וצ וליפא טאה רע .ערוטנאװא ןא יװ רעמ
 םאד ןוא ,ןעלעשיפ םעד טימ טבאלראפ זיא יז זא ,טפאבעגםיורא קידנליװ טשינ

 .שינעפעשאב קיניזטכײל א זיא יז זא ,טגײצרעביא טשער יד םיא טאה
 רימ טנװא ןטשרע םעד דלאב טאה רע ראנ ,אמאמ ,ןביולג טשינ טםעװ וד
 ןיב ךע .ןבאה הנותח ןלאז רימ ןגאלשעגראפ ןוא עביל ןיא טרעלקרע ךיז
 עגיוזא זא ,טרעפטנעעג םיא ןוא רעטרעװ עניוזא ןופ טניוטשרעד רעײז ןעװעג
 טאה רע .ןופרעד טדערעג ראנ טאה רע רעבא ,פאל־פאכ טשינ ןעמ טוט ןבאז
 ןוא רעטײװ יוזא ןוא ,טײצ עצנאג יד רימ ןופ טרעלקעג טאה רע זא ,טגאזעג

 ךע זא ,אמאמ ,טםײװ וד .קיטכירפיוא זיא רע זא ,טנאקרעד באה ךע .רעטײװ
 ,ןאמרעגנױ רעקידריװקרעמ א זיא רע .ןטנעמילפמאק עשלאפ ףיוא ךיז ײטשראפ
 ־עג רימ וצ טאה רע .טײצ רעבלעז רעד ןיא ןטלאהעגנײא ןוא לופליפעג יוזא
 ריד ןאק ךע .דײלטימ םיא טימ טאהעג באה ךע ןוא ,טרעטיצעג ןוא טדער

 ־עג םיא באה ךע דנאטשוצ ןלעבארעזימ א ראפ םאװ ןיא ןבײרשאב טשינ
 ,רעכיז ןיב ךע .המשנ רעד ײב רעצײרג ןײק טאהעג טשינ טאה רע .ןפארט
 ךע .ןבעגוצוצ םאד זעיציבמא וצ זיא רע שטאכ ,רעגנוה ןטילעג טאה רע זא
 ,ןםײהעג טאה׳ם .קנארפ ראפ א רימ ײב ןעמענ לאז רע ןעגנואװצעג םיא באה
 ךיז ןבאה רימ יװ ןבײרשאב וצ ליפוצ ןעמונראפ טלאװ׳ם .םיא גראב ךע זא
 באה ךע לײװ ,ןעגנואװצעג טעמכ ךימ טאה רע .טירש םעד ףיוא ןםאלשטנא
 ןיא .רוטאנ עוױםלופמיא אזא ןעזעג טשינ ךאנ באה ךע .ןטראװפא טלאװעג
 ,רעשיטנאמאר אזא .רערעדנא ןא ראג ןעמוקעגראפ רימ רע זיא ץײװש רעד
 ־וצ ץלא םאד טשימ רע ןוא ,ןטײקשיראנ ךם א ןדער ןאק רע .רעטבילראפ אזא
 טשינ טםײװ וד זא יוזא ,ךעלטרעװכירפש עשידומלת ןוא עיפאזאליפ טימ ןעמאז
 עםיורג ןעװעג ,םיורא ךיז טזײװ ,ןענײז ןטסידומלת יד .סיוא־ואװ ןײא־ואװ
 ןײא ןגעװ טכארטעג באה ךע ...טכעלשעג ןכאװש רעזדנוא ןופ רעבאהביל
 רע זא ,טגאזעג לאמעלא טאה אפאפ :טבעלרעד םאד טלאװ אפאפ ןעװ ;ךאז
 ךיז ןיא טאה רע .רעטרעלקעגפיוא ןא ןײז רע געמ ,רענרעל א םעדײא ןא ליװ
 םאד זא ,רימ ךיז טכוד ,ןדער ןא־טביוה רע ןעװ ,לאמלײט ואפאפ ןופ ליפיוזא
 ־פיוא ךעלגעממוא זיא םאד .רעםאװ סנפארט ײװצ יװ .אפאפ יוזא רימ וצ טדער

 ...וױרב א ןיא ןרעלקוצ
 ךע ראנ ׳ןרעב ןופ בר םוצ ןײגנײרא םנגראמוצ דלאב טלאװעג טאה רע
 ןופ עגושמ ןעװעג זיא רע .ןטראװאוצ ןלאז רימ טגנאלראפ שיראגעטאק באה
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 םאװ ץיז לאז .טרעשאב ןײז וצ םיוא טעז םע ־ ןםאלשאב באה ךע .דלודעגמוא
 ןוא ןבאה הנותח :ךאז עקיטכיר א טגאזעג לאמא טםאה ׳אמאמ הד .ליוו םע
 וצ ןעמוקעג זיא םאװ ,ןאמרעגנױ רעד זא ,ענדאמ זיא׳ם ...ןעמ זומ ןבראטש
 .טרא ןײז ןעמונראפ ןיז ןםיװעג א ןיא טאה ,רפם סאפאפ ןבײרשרעביא זדנוא
 .רעײט ןוא טנעאנ רימ זיא רע ןוא ביל םיא באה ךע זא ,ןיוש ךע םײװ טציא

 ...אפאפ ןיא וד יװ ,הנותח רעד ךאנ ןיוש םיא ןיא טבילראפ ךיז באה ךע
 ןזיװאב ןיוש טאה רע רעבא ,עליטש א ןעװעג ,ךעלריטאנ ,זיא הנותח יד
 טנגעגאב טאה רע סאװ ,דנאלםור ןופ טײלעגנױ עקינײא טימ ןענאקאב וצ ךיז
 ןעגנאגעגטימ ןרעג ןענײז ײז ןוא ,ףיונוצ ךיז ןעמוק ײז ואװ ,ןאראטםער א ןיא
 טפיוקעג ןבאה רימ .ןינמ א ןבאה זומ ןעמ .החמש רעד ןיא ןעמונעג לײטנא ןוא
 שמש רעד .ץלא ןעװעג זיא םאד ןוא ,ןפנארב ןוא ךעקעל ,לגניר־ןישודיק א
 ,שימאק זיא׳ס .הבותכ א ןבירשעגםיוא ןוא ןעמענ ערעזדנוא ןבירשראפ טאה
 ײװצ ןבעג רימ רע זומ ,ןעטג ,טיהאב טאג ,ךיז ןלאז רימ ןעװ לאפ ןיא ראנ
 ־ןיד־תיב ןיא ןדנוצעגנא טאה׳מ .ןיד רעשידײ רעד זיא יוזא .ןדליג טרעדנוה
 זיב טרירעג ךימ טאה םאד .לטיק א ןאטעגנא םיא טאה ןעמ ןוא טכיל בוטש
 באה ךע םאװ ,טוה םעד ןוא דײלק ןדײז־ץראװש ןײמ ןגארטעג באה ךע .ןרערט
 .ןירעריפרעטנוא ןײמ ןעװעג זיא ןיציבר יד .ןראפעגקעװא ןיב ךע רעדײא טפיוקעג
 טשינ טסעװ ,אמאמ ערעײט ,וד זא ,טלעטשעגראפ טשינ לאמנײק רימ באה ךע
 ־עגפא ,אפאפ ןופ ןוא ריד ןופ טכארטעג ראנ באה ךע .הנותח ןײמ ןעניואװײב
 טנײװ הלכ יד יװ ןעזעג באה ךע ןעװ ,ןכאל געלפ ךע .ןײז רע לאז טדײש
 .טעשעהעג ןוא ןשרעהאב טנאקעג טשינ ךימ באה ךע ראנ ,ךוטקעד ןרעטנוא
 ־עג טאה בר רעד .לכיטפינש ןײמ טימ ןגיוא יד ןלעטשראפ טזומעג באה ךע
 ןײװ רעכעב א ןופ ןעקנירט וצ ןבעגעג זדנוא טאה ןעמ ןוא ףראד ןעמ סאװ טגאז
 ־עג ןוא לרעגניפ םאד ןאטעגנא רימ לשעה־רזוע טאה ךאנרעד ןוא ,הכרב א ןא
 זיא טימרעד .ךעלגנערד ףיוא הפוח יד ןטלאהעג ןבאה ןדײ ריפ .תא־ירה טגאז
 ןיא רימ וצ קעװא עלא ןאד ןענײז רימ .עינאמערעצ יד טקידנעעג ןעװעג
 טםעג יד ןופ רענײא .ןײװ טימ לאמטכאנ א טלעטשאב ןבאה רימ ןוא לעטאה
 טימ טריפ ןוא רעיראטעגעװ א זיא רע .רעינאפמאש שאלפ א טפיוקעג טאה

 .עיפאזאליפ ןגעװ ןכערפשעג ןעלשעה־רזוע
 ןעװעג ןענײז רימ ןוא לעטאה ןײמ ןיא טקיטכענעג רימ ןבאה טכאנ יד
 .עזײר א ףיוא ןראפעגםיורא רימ ןענײז סנגראמוצ ןוא ,ךעלקילג ךעלבײרשאבמוא
 ןפלא יד ןשיװצ טײג ןאב יד .ןאזול ןײק ןרעב ןופ ןעװעג זיא טורשראמ רעד
 .רעמוז ביוהנא ןיא גרעב יד ןופ טײקנײש יד ןלאמסיוא םיוק ריד טסנאק וד ןוא
 .קילג רעזדנוא טימ ךיז טײרפ רוטאנ עצנאג יד סאד ןעמוקעגראפ זיא רימ
 רימ ןענײז ןאזול ןיא .ערעזא רעפנעג רעד סיואגנעל ןאב יד טפיול רעטעפש
 טנעקאב ךיז ןבאה רימ ןוא ,טאנאיסנעפ ןשידײ א ןיא געט ײװצ ןענאטשעגנײא
 ,טסואװעג ןבאה עלא .רשכ־טאלג טראד זיא׳ס .ןפיט עטנאסערעטניא ליפ טימ
 רע .ןסאפש ײלרעלא טכאמעג טאה ןעמ ןוא קלאפראפ גנױ א ןענײז רימ זא
 א יװ קידװעמעש זיא רע .ץל א םענײא טימ ךיז טגירקעצ טשינ רעיש טאה
 רע טדער טײצ רעבלעז רעד ןיא .ןטלאהאבסיוא ץלא טימ ךיז ליװ ןוא דניק
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 לאז׳ס ׳ןטיה רדםכ םיא זומ ךע .טײקמאזקרעמ&יוא סיורא ןפור םאװ ,דײר
 ןיא טאה רע זא ,ןגאז ריד זומ ךע .שינעדנעטשראפםימ ןײק ןעמוקםיורא טשינ
 .ןעמאזקע־ארוטאמ א ןכאמ אד ףראד רע .טרידוטש קינײװ ןטאנאמ ראפ יד
 רע .רעכיב עכעלצונמוא ײלרעלא ןיא טזאלעגנײרא ךיז רע טאה םעד טאטשנא
 ןעמענ ןיוש םיא לעװ ךע זא ׳רעכיז ײז רעבא ׳ןילפיצסיד ראה ןײק טשינ טאה
 זא ׳רעכיז ןיב׳כ ןוא ׳קיאעפ ךעלנײװעגרעםיוא זיא רע .ןײרא טנעה יד ןיא
 ןײז ןרעװ ןײלא לעװ ךע .ראםעפארפ א רעדא ,ףאזאליפ א ןײז לאמא טעװ רע
 ־אב ךימ טאה רע םאװ זיא רע ךעלקילג יװ טשינ ןײלא טםײװ רע .ןירערעל

 .ןעגנאגעגרעטנוא קידנעטשלופ רימ ןא אד טלאװ רע .ןעמוק
 ןקיטכעמ א םנסופוצ טאטש א ,ערטנאמ ןײק ןראפעג רימ ןענײז ןאזול ןופ
 טלעטשעג ךיז טלאװ טלעװ יד יװ זיא׳ס .טנאװ א יװ ךײלג טײטש םאװ ,גראב
 ןרעטיפ סע ןוא ,רענטרעגנײװ ןרעטעלק ןביוא ןוא טאטש א זיא ןטנוא .ריופאק
 .רעםאװ ןיא ןרעליוקפארא ץלא ךיז טעװ טונימ עדעי זא ,ךיז טכוד׳ס .ףאש ךיז
 .גאט ןצנאג א טגנילק םע ןוא ,רעקעלג עקיזיר ןגארט סעזיװ יד ףיוא יק יד
 ןענײז םעסקיש ןוא ןעגנױ־גרעב יד .גנורעײפ א ןעמוקעגראפ טראד זיא דארג
 סעידאלעמ טליפשעגםיוא טאה׳מ .טכארט ןלאגאיצאנ רעײז ןיא ןאטעגנא ןעװעג
 ןוא יק ןוא ןריטש עקיזיר ןלעטשוצסיוא טכארבעג טאה׳מ ןוא ,רעקעלג ףיוא
 ־םיוא ,רימ .רעדניק יװ זאלגראז יוזא ןענײז רעראצײװש יד .רענעה ןוא ןםפעש
 א טקיטכענעג רימ ןבאה ערטנאמ ןיא .ײז ראפ טשינ ןטריטםיזקע ,רעדגעל
 ןעמאנ םעד טגארט םאװ ,לפרעד א ןיא ןראפעג רימ ןענײז ערטנאמ ןופ .טכאנ
 םעד ראלק ןענאד ןופ טעז׳מ .טאמרעצ ןײק ןאבנײלק א טײג טראד ןופ .פםיװ
 ־ראפ טראד ןבאה רימ .רעטניװ ןטימ ןיא יװ ײנש טימ טקעדאב ןראהרעטאמ

 ןאק ךע .דײרפ ןופ קיניזגאװ ןעװעג עדײב ןעגײז רימ ןוא טכענ ײװצ טכארב
 .טבעלרע ןבאה רימ סאװ ,םעד ןופ לײט טנזיוט ןײק ןבײרשםיורא טשינ ריד
 ראנ ,טנעאנ רעײז זיא סע ,עילאטיא ןײק ןראפ טראד ןופ טלאזעג ןבאה רימ
 רע .שימאק רעײז ןבע זיא רע .ןזיעפש ענײמ ראפ ןזײר טלאװעג טשינ טאה רע
 ןײק ןעדנעפש טשינ ךימ טזאל ןוא ״ןדלוש״ עלא עלעכיב א ןיא טבײרשראפ

 ־ראפ רע ןוא ענראט ןופ .טחוש א ײב עיצקעל א םעפע טאה רע ,אי .םיטנאס
 .הנותח רעזדנוא ףיוא ןעװעג ךיוא זיא טחוש רעד .קגארפ ראפ א ןופרעד טניד
 ןיא ךאנ ןעניואװ רימ .ןרעב ןיא רעדיװ רימ ןענײז טציא ,ערעײט אמאמ
 םעד ןופ שינגײצ א אד ריד קיש ךיא .גנוניואװ א ןכוז רימ רעבא ,לעטאה א
 טנזיוט ײװצ יד ןלאצסיוא רימ לאז ןעמ זא ןוא ,טארײהעג ןבאה רימ זא ,רעניבאר
 ןטאנאמ עגנאל ןטראװפא טנאקעג טלאװ ךע .טגאזעגוצ רימ טאה׳מ םאװ ,לבור
 ךיא באה ךאמפא םעד טיול לײװ ,ךאװ א לבור ןעצ יד ןסאפ לײװרעד ןוא
 טלאװעג טשינ באה ךע רעבא ,טײצ ןטאגאמ ןצכא ןיא ןבאה הנותח טפראדעג
 םעד רימ ײז ןלעװ ,טײקידנעטשנא םאװטע ןײלא ןבאה ײז ביוא .ןצונםיוא םאד
 רעטעפ רעקילעזטאג רעד ןעװ .קנאשעג־השרד ןקיש ךיוא ןוא ,ןקיטיגראפ ןדאש

 םאד טאה רע .תונתמ ערעײט ןבעגעג זדנוא םיװעג רע טלאװ ,טבעלעג טלאװ
 עדײב ןענײז רימ זא ,ןםעגראפ טשינ טםפראד וד .טגאזעגוצ לאמ לפיװ רימ
 ןוא לאמ ליפ ךיד שוק ךע .ןענידראפ טשינראג ןענאק רימ ןוא ,ןטנעדוטם
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 .ערעזדנוא יװ החמש ןײד טוג יוזא זיא סע לײװ ׳בוט־לזמ זדנוא ןוא ריד שטניװ
 טשינ ץלא ךאנ ןבאה ײז ראנ ׳לטעטש םעד ןיא רעטומ ןײז טרישעפעד טאה רע
 א טראד ןענײז ײז זא ׳ראלק זיא טלײצרעד רע םאװ םעד ןופ .טרעפטנעעג
 דיוא זיא ןײלא רע .רעטלאלטימ ןפיט ןיא יװ טבעל׳מ .רעקיטאנאפ עדנאב
 וצ רעװש טפא םיא זיא ךילםילש ׳גאט ןקיטנײה םעד ןוא ןטײצראפ ןופ שימעג א

 .ןפײרגאב
 ןעמאנ ןײד ףיוא ןבירשעגפא ןיוש ןעמ טאה יצ ׳טםבעל וד יװ רימ בײרש
 יװ ןוא ׳טזאלעגרעביא ריד טאה רעטעפ רעקילעזטאג רעד םאװ ׳זיוה םאד
 טאה .טײהלצנײא רעדעי ןגעװ קירעגײנ רעײז ןיב ךע .ןײמעגלא ןיא וצ־טײג׳ס
 ןסיװ ליװ ךע ?הנותח רעד ףיוא ןעװעג וטםיב יטאהעג הנותח הסדה ןיוש
 ?טארײה רעזדנוא ןגעװ החפשמ רעד ןיא ןעמ טגאז םאװ .טײקיגײלק םעדעי
 ךיד טםירג רע .רעדנוזאב ןבײרש וצ ריד טגאזעגוצ טאה רע .ץלא רימ בײרש
 טשטניװ סאװ ׳רעטכאט ענעבעגעגרעביא ןײד ,לאמ ליפ ךיד שוק ךע .ךילצרעה

 ןדײרפ ןיא ןעעז וצ ריד טימ ןכיגניא ךיז
 טענאב לדײא

2 

 ךובגאט סהסדה ןופ

 _ _ .ץייװש רעד ןיא .ןעלדײא טימ .טאהעג הנותח טאה רע :ילױ ןטירד סעד
 טאה דשח רעקידארומ א .ןפאלשעג טשינ טכאנ עצנאג א :ילױ ןטרעפ םעד
 ןיב׳כ .וױרב יד ןטלאהאב טאה אמאמ ראנ ׳ןבירשעג טאה רע זא ;טקינײפעג ךימ
 גאלש׳כ יװ טלעטשעגראפ רימ באה׳כ ,.םעב ןופ טנערבעג ןוא גאט זיב ןגעלעג
 ,למיה ןיא טאג .קעװא זיא ור יד .םעזוב ריא ןופ וױרב א סיורא סײר ןוא אמ יד

 יטיוט םעד רימ ףיוא קיש רעדא ׳ור יד קירוצ רימ ביג רעדא
 לוש א ןיא ןײגנײרא טשינ רעטכאט עשידײ א ןאק םאװראפ :טנװא ןיא
 טצעזעגרעביא םילהת רעד זדנוא ײב אד זיא׳ס ?טאג ראפ ןעינקרעדינא ןוא
 יװ ןעזעג לאמא באה ךיא .טונימ עײרפ עדעי גאז ךיא .ןיקםװאנאכאק ןופ
 ,טאג .טכאלעג ריא םיוא באה ךיא ןוא הניחת א ײב טנײװעג טאה ישעבאב יד
 .ןרערט ענײמ טימ רעטעלב יד ץענאב ןוא ןײלא טציא ןײװ ךיא .לחומ רימ ײז
 ,ןבראטש ליװ׳כ .החונמ יד קירוצ רימ ביג ,למיה ןיא רעטאפ ,ךיד טעב ךיא
 ךאנ טײג יז יװ ןלעטשראפ טשינ רימ ןאק׳כ .אמ רעד ןופ רעירפ טשינ ראנ
 ליפיוזא טפאשראפ ןיוש ריא באה׳כ .רעטכאט רעקיצנײא ריא ןופ היװל רעד

 .ריא בילוצ ראנ טציא בעל׳כ .ןדײל
 דרע יד ןוא למיה םעד ?ןפאשאב ץלא טאה טאג :טכאנ רעד ןטימ ןיא
 ? טםײרט עטםערג יד טשינ סאד זיא .ןליװ ןײז טיול טעשעג ץלא .ןרעטש יד ןוא
 םאד ראט ךיא) .דײרפ טימ ןדײל רימ ןפראד ,ןדײל ןלאז רימ ליװ טאג ביוא

 .(!!!ןסעגראפ טשינ לאמנײק
 הרפש .שטײד ןיא טעליב־הנותח א ןעמוקעגנא זיא׳ס :ילױ ןטפניפ םעד
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 לדײא טאה םאד יןטעבראפ טראד ײז ןבאה ןעמעװ .טכארבעגנײרא םיא טאה
 יוזא ץלאי זיא םאד .ןצײר וצ ךיז .עשראװ ןײק ןקישוצוצ לעיצעפם טקורדעגפא
 ־מוא זיא רע זא העכיז ןיב׳כ .ןרעב ןיא ךיז ןעניפעג ײז .טפאהלקע ןוא שידניק
 ־ךאמ׳כ ראנ יװ ז המשנ ןײמ ןיא ךיז טוט םאװ .ךיא יװ טשינ רעבא ׳ךעלקילג
 .ףאילש ךיא זא ,םײװ׳כ ראנ ,ףאלש׳כ .םונהיג א ןא ךיז טביוה ,ןגיוא יד וצ
 ןשילרעטםיוא ןא טאהעג באה׳כ .םולח א זיא׳ם זא ,םײװ׳כ ראנ ,רימ ךיז טמולח׳ם
 ןיב ןוא (טוה ןײק טשינ) ןצופאב וצ םעפע ןרעדעפ טפראדעג באה׳כ .ראמשאק
 .רענעה ײװצ טעגרהרעד ןוא קאה א ןעמונעג טאה רענעי .ןצעמע וצ קעװא
 .עלעצעק א ןראװעג זיא ןוא םיתמה־תיחת ןענאטשעגפיוא רעבא זיא ןאח ןײא

 .עגושמ ןוא ךעלקערש זיא ץלא םאד

 טימ ףמעק׳כ .ןריהעג ענײמ ןיא םורא ןפיול םינאלװײט :ילױ ןטסקעז םעד
 טשינ יז ןאק׳כ ראנ ,ביל יז באה׳כ .אמ עמערא יד ןםאה וצ טשינ תוחוכ עלא
 רעטעפ רעד .טפאשביל עטצעל ןײמ וצ טשינ םענ ,טאג ,ךיד טעב׳כ .ןגארטראפ
 טימ ךיז ןעײרפ עלא זא ,ךיז טכוד רימ .ןענאק טשינ רעמ ךימ ליװ םארבא
 זיא׳ם זא ,רעדײלק ליפיוזא טכאמ ןעמ .תמא טשינ ץלא זיא םאד .קילגמוא ןײמ
 ־נײרא טאה׳מ .רעװש ןוא םיורג ןענײז םנשיק יד ןוא קעדרעביא יד .קידלביא
 םעקטײמ ןוא רעדמעה רימ טײנ׳מ ןוא בוטשלטימ רעד ןיא םניראטײנ ןעמונעג
 .טרעפמולעגמוא ךוא שידאמטלא יוזא זיא ץלא םאד .ךעלעציפש ךם א ,ךם א טימ
 ךיז ײרפ׳כ .רעטופ א רימ טכאמ׳מ .רעטלאלטימ ןיא ףיט ךאנ ןקעטש אד רימ
 .ןעמעלא ראפ יװ רעמ ריא ראפ ךיז םעש׳כ .ןישעזדעימ ןיא זיא עינאלק םאװ
 ךיז ןואי לגיפש ןיא קוק א ןוטעג באה׳כ .לטײש םאד ןטםאמעגנא רימ טאה׳מ
 ךיא .ןכאל טלאװעג רימ ךיז טאה רעצ ןצנאג ןײמ ןיא .טנאקרעד טשינ ןײלא

 .ץײרק א יװ שובלמ עקיזאד םאד ןגארט לעװ

 ךיז טאה׳ם .דנאנאכרוד העש םקעז ןפאלשעג ןיב׳כ :טכאנ רעד ןטימ ןיא
 ־עג טראד זיא׳ם .םלוע־תיב עשנעג םעד ףיוא ןיב ךיא זא ,טמולחעג רימ
 ענײא .טשטילגעגפארא ךיז ןבאה רעדניק עטיוט ןוא טערב םורק א ןענאטש
 .ןבראש ןפיוא הכמ א ןוא ראה עדנאלב יד ןיא דנאב א טאהעג טאה עלעדײמ א
 םאװ',טגאז לשעה־רזוע יװ ,טאג ןופ זיא ץלא ביוא .ןגיוא יד ראפ רימ טײטש יז
 ןײק ןיא טשינ ,גאטײרפ ןײז טעװ הנותח יד ד תומולח עניוזא ןופ ןיז רעד זיא
 ןיב׳כ .ןטעליב ךיוא זדנוא ײב ןיוש טקורד׳מ .זיוה םישעדײז ןיא ראנ ,עלאם
 ואװ ץעגרע .טםאל יד רימ ףיוא ןעמונעג ןײלא באה׳כ .קידלוש ןײלא רימ
 ןטצעל םוצ זיב זײב ןופ םוב םעד ןעקנירטםיוא זומ ךיא .ןײפ וצ ראנ ךימ טיצ

 .ןפארט
 עטלקיצעג אזא טאה רע .םעגײמ ״ןתח״ ןופ וױרב א ןטלאהרעד באה׳כ
 ןבירשעג טאה רע .לקע ןא ךאנ ךיז טפעלש באטשכוב ןדעי ךז^ ןוא טפירשטנאה
 ןבירשעגכאנ ,םיוא טזײװ ,טאה רע .שיםור ןוא שיליופ ,שידײ ,ןכארפש ײרד ןיא
 טלאפאב׳םידקידלוש רע זיא םאװ .ןרעפטנע םיא זומ ךיא .רעלעטשנוױרב א ןופ

 .גונעג ,ונ .ןכערב לעװ ךיא זא :קערש ענדאמ א ךימ

 ןוא קנאב א ףיוא ןטראג ןשיםקאז ןיא ןםעזעג ןיב ךיא :ילױ ןטכא םעד
 טציא .וױרב א םיא וצ ןבײרש וצ :טשרעהאב ךימ טאה קנאדעג רעדליװ א
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 םעד לעװ ךיא זא ,טסואװעג באה׳כ .ץײװש רעד ןיא סערדא ןײז ןיוש ךיא סײװ
 א ט&יוקעג ןוא בלעװעג א ןיא קעװא ןיב׳כ ראנ ,ןקישקעװא טשינ וױרב
 רעטרעװ יד שידײ ףיוא ןבירשעגפיוא באה ךיא .טרעװנאק א ןוא ריפאפ עלעגײב
 ץלא סאד .ןפראװעגקעװא ןוא ןסירעצ עלעגײב סאד ךיא באה ןאד .בוט־לזמ
 .טקוקעגנא ךימ ןבאה עלא זא ,טנײװעג יוזא ײברעד באה ךיא .שיראנ יוזא זיא
 .םארבא רעטעפ םעד סאג ןיא טנגעגאב ךיא באה ןטכענ :ילױ ןטנײנ םעד

 ראנ ,ןפיולוצוצ יװ גנוגעװאב א טכאמעג רע טאה ,ןעזרעד ךימ טאה רע ןעװ
 ־מוא יוזא זיא םאד ,קעװא ךיג זיא ןוא שױלעפאק םעד ןעמונעגפארא טאה רע
 םארבא רעטעפ רעד זא ,ןלאפעגנײא טשינ לאמנײק רימ זיא׳ס .ךעלנײװעג
 סאװ םעד ץוחא .רעדמערפ א יװ ןײגקעװא ןוא טוה םעד ןביוה רימ ראפ ןאק
 םיא ראפ גנובאלראפ ןײמ זיא ,(?סאװראפ) ״ןתח״ ןײמ טנײפ טאה רעטעפ רעד
 ענדאמ זיא׳ס .טגיזאב םיא טאה לפאק זא ,טםײה׳ס .לאפכרוד רעכעלנעזרעפ א
 .םעיציבמא ןוא ןפמאק טימ ןדנובראפ החפשמ רעזדנוא ןיא ןענײז ןכאז עלא יװ
 םישעדײז ןכאנ .לטראק ןײק טשינ וליפא טבײרש רע .קצאװטא ןיא טציז איפאפ
 ־עג וליפא באה ךיא .תמא רעד זיא םאד .ןריפםיוא ץלא טנאקעג ךיא באה טיוט

 רעבא ,ץײװש רעד ןיא ןקישסיורא ךימ לאז׳מ ,ישעטאט םעד ײב ןלעופ טנאק
 א טשרעהאב ךימ טאה׳ס .טכאװשעגפא שיזיפ ןוא קיטםײג ןעװעג ןיב ךיא
 ךאזרוא יד ןיב ךיא זא ,טכודעג ךיז טאה רימ .טײקיטליגכײלג עכעלברעטש
 וצ זיא טציא .ףארטש א רימ ףיוא ןעמענ זומ ךיא ןוא טיוט םישעדײז ןופ
 ,ןפײרגאב טשיג ןײלא סאד ןאק׳כ .טנורגפא ןא ןיא קיליוױײרפ ײג ךיא .טעפש

 .דראמטסבלעז יװ םעפע זיא׳ס
 זיא׳ס .ןעלדײא טימ םיא ןלאמוצסיוא ךיז רעװש יוזא -זיא׳ם :טנװא ןיא
 רע זא ,רעכיז ףיוא סײװ׳כ ,ןפײרגאב טשינ םאד ןאק חומ ןײמ ראנ ,ךאפנײא
 ןריהעג ערעזדנוא .שרעדנא ןײז טשינ ןאק׳ס .טכאנ ןוא גאט רימ ןגעװ טכארט
 .םאה םוש ןײק ןעלדײא וצ טשינ ליפ׳כ ,טאג ןעקנאד .ערטקעלע יװ ןענײז
 עשיטירקאפיה א טאה יז .םאה א טליפרעד אי ךיא באה עדנוקעס רעד ןיא)
 פארא טשיג לאז׳כ ־ךאז ןײא ראפ ארומ באה׳כ !(ךימ םרישאב ,טאג .רוטאג
 .ןבײרשםיורא טשינ םאד ןאק׳כ .טשרעהאב ךימ טאה ארומ עשידניק א .ןעניז ןופ
 העש עבלאה עדעי .טפא וצ ךימ שאװ ןוא ץומש וצ לקע ןא ןעמוקאב באה׳כ
 עפעטס .םואימ זיא ץלא סאד .רעמיצ־טעלאוט ןיא ןײג זומ ךיא זא ,רימ ךיז טכוד
 ,טנעײלעג לאמא ןיוש םיא באה׳כ .ןלעראפ ןענעײל וצ טכארבעג רימ טאה
 טלעװ רעד ףיוא ץלא .ךעלםעה ןעמוקעגראפ ץלא םאד רימ זיא לאמ םאד ראנ

 .תױח עלא ןעגײז רימ .טכעװשראפ ןרעװ זומ
 עלא ןוא וױרב ײרד םיא וצ ןבירשעגנא באה׳כ ? טנײה זיא גאט א ראפ סאװ

 ןעמעלא ןוא עקביב א ןטכעג טכאמעג טאה לטעמורפ־עזיור .טנערבראפ ײרד
 ךיא .קידלוש ץלא ןיא ןײלא רימ ןיב׳כ .ןעגנאגעג טשיג זיא אמאמ .ןטעבראפ
 באה ךיא .טאהעג הנותח רע טאה טשרע ךאנרעד .הלכ א ןראװעג רעירפ ןיב
 ןדער עלא .טארראפ ןופ טײװ יוזא זיא רוטאנ ןײמ שטאכ ,עטשרע יד ןטארראפ
 רעשידײ רעד ןיא טנאמרעד ןעװעג זיא סעפע זא ,וליפא טגאז׳מ .רימ ןגעװ
 ןײק טשינ טור פאק רעמערא ןײמ רעבא ,ןטכארט טשינ ־ סנײא ליװ׳כ .גגוטײצ
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 גנאלרא§ רעד ךײלג ךימ טשרעהאב ׳רעטםנעפ םוצ וצ ײג ךיא ראנ יװ .טונימ
 םעד רימ ףיוא טקיש רע ןעװ טאג טקנאדעג טלאװ ךיא .ן5ראװאוצםיורא ךיז
 ...!ץענערג רעד ףיוא ןםאשרעד ךימ טלאװ׳מ ןעװ ןעװעג טלאװ טוג יװ .טיוט

 .גנונײמ ערעםעב א רימ ןגעװ טאהעג ןטםקינײװמא טלאװ רע
 ׳םענאנ יד אנקמ ןיב׳כ .םאװ טשינ םײװ ןוא ןאט םעפע זומ׳ב :רעטעבש
 ־עג ךיא טלאװ ׳אמאמ טשינ ןעװ .קיאור םיוא ןעעז ײז .םאג ןיא ףערט׳כ םאװ
 באה׳כ ן טאג טעב׳מ יוזא יװ דײשרעטנוא רעד ןעד זיא םאװ .ײז ןופ ענײא ןראװ
 טעװ םעפע .ןבאה הנותח טשינ ןעלעשיפ םעד טימ ל׳כיא זא ׳ליפעגראפ א
 ׳אפארפא .טונימ עטצעל יד קעװא לעװ׳כ רעדא ,ןבראטש לעװ ךיא רעדא .ןעשעג
 רימ טאה אמאמ .לרעפ רונש א הנתמ א ןבעגעג רימ טאה רעטומ ״םגתח״ ןײמ
 ןפיוקרא5 ץלא לאז׳כ ,ןײא רימ טלאפ׳ם .גנוריצ ריא ןופ טפלעה א ןבעגעגקעװא
 רעד זיא םאװ ראנ ,ןכאז עניוזא ןאטעג ןבאה ןשטנעמ .עקירעמא ןײק קעװא ןוא

 .ןריולראפ ןענײז ןעגנונעפאה עלא יקעװצ
 רעביא זא ,זיולב םײװ׳כ .עטאד יד ןםעגראפ ןצנאגניא באה׳כ ;ןגרואמירפ א
 טשרע רימ טאה׳מ .הפוה רעד רעטנוא ןריפ ךימ ןעמ טעװ גאטײרפ ןכאװ ײװצ
 ־רעד א ןעזעג ןוא ןטםאמעגנא םע באה׳כ .דײלק־הפוח םאד טכארבעגפא ראנ
 ןבאה םניראטײנ יד .ןײש ןיב ןוא טוג םיוא עז ךיא זא ,לגיפש ןיא עטגיוטש
 טאה׳ם .רימ טםאפ דײלק םאד ךעלרעה יװ ןרעדנואװםיוא טנאקעג טשינ ךיז
 ןראװעג רימ זיא לײװ א .דרע רעד ףיוא ךאנ ךיז טפעלש ןוא םעגאבלאפ ךם א
 .ךײר ןוא ׳ןײש ,גנױ ןיב׳כ .ךעלרעפעג טשינ זיא׳ם ־ טכארטעג באה ךיא ןוא גנירג
 ןראװעג רימ זיא ןופרעד ןוא אנקמ ךימ ןענײז ערעדנא יד יװ ןעזעג באה׳כ
 .טיטעפא םעד ןריולראפ ןצנאגניא באה׳כ .ןגאמ ןופ ךעלקערש דײל׳כ .רערעטײה
 ןטםקינײװמא ךיא לעװ רשפא .גנירמיצ טימ טקעמש םאװ ,ןיצידעמ א םענ׳כ

 .שיטםיאאגע יוזא ןיב ךיא ? טלעג םעד טימ ערעדנא ןפלעה ןענאק
 אמאמ .לביטש ןיא ״ןתח״ ןײמ ןפורפיוא ןעמ טעװ תבש ןקיטנײה ;גאטנאמ
 טלדיזעג םיא ןוא ןאפעלעט ןפיוא קצאװטא ןײק אפאפ וצ ןעגנולקעגנא טאה
 טעװ גאטײרפ .ןעמוק וצ טגאזעגוצ טאה אפאפ .םואימ זיא םאד .ןטלאשעג ןוא
 יד טוט אמאמ .עמאנפיוא ןא ןכאמ ןעמ טעװ טכאנ־וצ־תבש ןוא הפוח יד ןײז
 ,םרעקעב־ךעקעל ,םניכעק טימ ןעמוגראפ טכאנ ןוא גאט זיא יז .טעברא עצנאג
 טגירק ןופרעד ןוא טײקינײלק ןדעי ןופ ףיוא ךיז טגער עמערא יד .םרעװראס
 טקעװרעד ץלא םאד זא ,ןפלעה ריא ךיא ןאק יװ .רעבעל רעד ןיא ןגאטײװ יז
 ןיא ץעגרע רע טציז ,ליפ יוזא דײל ךיא םאװ טײצ רעד ןיא ? לקע אזא רימ ןיא
 .ןטשטאפ עלא רימ טגנערב הרפש .ןעלדײא טימ ןפלא יד ןיא טאנאיסנעפ א
 ךיא םאװ ףיוא ,ץלא .עילאטיא ןוא ץײװש רעד רעביא עזײר א ןכאמ ןלעװ ײז
 טאה יז זא ,רעכיז ןיב׳כ .ןעמוקאב יז טאה ,ןפאה וצ טגעװרעד טשינ ךימ באה
 1 קילגמוא ןײמ ןופ ןבאה זומ יז דײרפ־ןדאש א ראפ סאװ ,ביל טשינ וליפא םיא
 ןענופעג באה׳כ :קע ןא ןכאמ וצ זיא׳ס טכײל יװ :טכאנ רעד ןטימ ןיא
 רעד ןיא ןקאה א אד באה׳כ .עילטעפ א טכאמעג ןופרעד ןוא לדנעב ץראװש א
 .ןדײל עלא ןופ ןרעװ וצ ײרפ ףראד׳ב םאװ ,ץלא .עלעקנעבםופ א ןוא טנאװ
 םע זא ,ךיוא םײװ׳כ .אמאמ טימ דײלטימ יד זיא׳ם .קירוצ ךימ טלאה םעפע



 269 טאקשומ עילימאפ יד

 ןפיולטנא ןלאז רימ טשינ ליװ טאג .ןבעל ענעגײא םאד ןעמענ וצ דניז א זיא
 ־ראפ טשינ ךאנ זיא ץלא זא ׳גנונעפאה א טציז רימ ןיא ףיט .ןגאלפ ענײז ןופ
 .ךעלקילגמוא ךימ טכאמ גנונעפאה עקיזאד יד .ןעמוקקירוצ ךאנ ט׳רע .ןריול
 באה׳ב יװ ןכאװ ײװצ עפאנק ׳טנײרפ רעײרטעג ,םנײמ ךוב־גאט :גאטסניד
 ׳רעטעלב ענײד ףיוא טציא טבײרש םאװ ,יד .ןבירשעג טשינראג ריד ףיוא
 לטײש א טימ רעטערקעם םײב ץיז ךיא .הםדה עקילאמא יד רעמ טשינ זיא
 באה ךיא .המשנ ענעגײא יד יװ דמערפ יוזא רימ זיא םינפ ןײמ ןוא פאק ןפיוא
 ־יא םאדלא ןוא לצנעט־הװצמ םאד ״דנותח יד ,הװקמ יד :טכאמעגכרוד ץלא
 ןוא ןײר טםיב וד .ןעיורטראפ טשינ תודום ענײמ רעמ ריד לעװ ךיא .עקירעב
 ־אב וצ םיוק גאװ ךיא .שלאפ ןיב ךיא ןוא ךעלרע טםיב וד .ןײרמוא ןיב ךיא
 ־רעביא ערעדנא ךאנ טימ ןעמאזוצ ןטלאהאב ךיד לעװ ךיא .רעטעלב ענײד ןריר

 ךיא .טרעדנעעג זיא ןעמאנ ןײמ וליפא .רעײט רימ ןענײז םאװ ,ןשינעבײלב
 םאװ ,ץלא יװ דליוו יוזא זיא ןעמאנ רעקיזאד רעד .רענטוק הםדה טציא םײה
 ןײמ ןיא ךיז טוט׳ם םאװ ,ךוב־גאט ,ןםיװ טםליװ וד .רימ טימ טריםאפ׳ם
 גנאל יװ לאזקיש ןײמ ןגארט זומ ךיא .קירעיורט טשינ וליפא ןיב ךיא ? טימעג

 ...!לחומ ײז ,עידא .ןקעלק ןלעװ תוחוכ יד

3 

 ןעלדײא וצ ןעלטעמורפ־עזױר ןופ וױרב א

 .היחת טענאב לדײא תרמ הדיגנה ענײמ רעטכאט עקיצראה עביל
 ןרעה וצ ריד ןופ טאג ביג ,טנוזעג ןביל ןײמ ןופ ןדלעמ ריד םוק ,םנטשרע
 ־לזמ ןבעגפא לאמאכאנ ריד ליװ ,םנטײװצ .ןמא גיװע ןוא רעממיא עבלעז םאד
 תחנ תורישע ןוא ראי עקידעבעל עגנאל ןוא םטוג ליפ ןשטניװ ריד ןוא בוט
 ןרעטלע ךײא טלאז ץע ןוא חעש רעקידלזמ א ןיא ןײז ץלא לאז׳ם ,בוט־לפ ןוא
 רעטכאט ,ריד רעםיוא טלעװ רעד ףיוא ןעד ךע באה ןעמעװ .דובכבו רשועב
 קיצנײא ןײמ ןריפ וצ הכוז ןיב ךע ןעװ טוג ןעװעג יאדװא טלאװ םע ?ענײמ
 באה ךע ןעװ .טרעװ טשינ םע ךע ןיב אמתםמ ראנ ״דפוח רעד רעטנוא דניק
 ןײד ןעװ .דײרפ ןופ ןםאגראפ ןרערט ליפ ךע באה ןטלאהרעד עמארגעלעט ןײד
 ראפ רשױ־ץילמ א ןײז רע לאז וטבעלרעד םאד טלאװ םולשה ױלע רעטאפ
 המשנ עקילײה ןײז םאד רעכיז ןיב .ןעמעלא זדנוא ראפ ןוא ןאמ ןײד ןוא ריד
 ןטעבעג טאג ןוא טלעטשעג הפוח ןײד טאה׳מ ואװ בוטש ןיא טבעװשעג טאה
 זא ןוא ,רעצ ןײק ןופ ןםיװ טשינ רעמ ןוא החלצה ןוא הכרב ןבאה טסלאז וד
 ןוא טנאילירב א ןגירקעגנא טאה רע ןעד ,ךעלרע ןטלאה ךיד לאז ןאמ ןײד
 ןירענעק א ןוא ןײש ןוא גולק ,טלעװ רעצנאג רעד רעביא ןכוז וצ רצוא ןא
 א ןײז טעװ ריא םאד ךרבתי־םשה וצ ףאה .תולעמ עלא טימ ערה־ןיע ןײק
 טרעװ ץלא לײװ ,למיה ןופ טרעשאב יוזא זיא יאדװא ןוא גװז רענעטארעג
 ןעװ זא ,ןגאז ריד זומ .ןריובעג טרעװ׳מ רעדײא ךאנ ןביוא ןופ ןפורעגסיוא
 םעפע רימ טאה ,ןעינױנ ײב לאמ ןטשרע םוצ ןעזרעד ןעלשעה־רזוע םעד באה
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 וצ טציא זיא רע ןוא ,רעטרעשאב ןײד זיא םאד זא ׳ץראה ןיא ץעז א ןאטעג
 ױמ ןײז טימ ן5ערט ךיז טלאװעג ןרעג רעײז טלאװ ןוא ׳ןוז רענעגײא ןא יװ רימ
 .בר רעלאפשערעט־ןיילק םעד ןדייז םעד ןוא ׳ןיציבר יד ׳ןעבאב רעד ןוא רעט

 ףראד ןוא דנאטש רעזדנוא ןופ םחױמ א טימ ןאטעג טםאה וד ׳טאג ןעקנאד
 ןוטעג טאה רע םאװ טײקשיראנ םאד .םאטשפא ןײז טימ ןעמעש הלילח טשינ ךיז

 .טוג םעלא טוג ףום רעד זא ןוא ׳ןםעגראפ גנאל ןיוש
 עלא ןוא טײרפרעד ןעמעלא טאה הבוט־הרושב יד םאד ןבײרש ריד ליװ
 ײװצ יד •ליומ בלאה א טימ ראװצ ,עכאד ךיוא ,ןשטניװנא ןעמוקעג רימ ןענײז
 לבור ןעצ יד ןגעװ .קנאב ןיא ןעמאנ ןײד ףיוא טײרג ןיוש ןגיל לבור טנזיוט
 ראנ ,טכײלגעגםיוא ןראװעג טלאװ׳ם .ץכעוט א ײז טימ טאהעג ךע באה ךאװ א
 טאה האל ךיוא ןוא ,תרשמ לפאק ראיטאב רעד טשימעגנײרא ךיז טאה׳ם
 טציא באה ןוא ,ײז ןגעװ טדער׳מ םאװ ,רעטכאט ,ךאד טםײװ וד .ליומ א טנפעעג
 זא ,טנראװעג ייז באה .ערעדנא יד טשאװ טנאה ןײא .ראװ זיא׳ם זא ןעזעג
 .הרות־ןיד א וצ ןפור ײז לעװ ,ךײלגראפ ןײק וצ ןעמוק טשינ טע׳ם דלאב יװ
 ױלע רעטעפ ןײד ןופ רעיומ רעד טימ טכײלגעגםיוא טשינ ךיוא ךאנ זיא׳ם
 ײז ײב םיװעג ךימ לעװ .קנאב רעגנאל רעד ןיא ץלא ןעיצראפ ראנ ןליװ .םולשה
 ־ראפ ײז לפיװ טשינ ןײלא ןםײװ .דלאג טימ טפאטשעגנא ןענײז ײז .ןזאל טשינ
 טעבנגאב ײז טאה לפאק קינהשעי־המ רעד םאד קראטש טםעומש ןעמ .ןגאמ
 ןגעװטםעדנופ ײז ײב זיא רע .רעיוא ןא טכאמעגםיוא ײז ןוא םיפ יד זיב פאק ןופ
 ךעבענ ןענײז ערעדנא יד לײװ ,לדער םאד טריפ ןוא ךלו־לכ רעצנאג א ןראװעג
 םעד טנראװעג ךעבענ באה .טפעשעג ןופ טשינראג ןםײװ ןוא פעק עטפאטשראפ
 טאה לײװרעד .טעפש וצ ןיוש זיא .ןגראזאב ךיז לאז רע ,םולשה־ױלע רעטעפ
 ךעלרעמיצ ײװצ ןבעגעג רימ ןוא הריד רעד ןופ טלעטשעגםיורא ךימ ןעמ
 באה .רוכב רעד ,לאױ רעהא ןגיוצעגנײרא ךיז טאה׳ם .םאג עדראװט רעד ףיוא
 ,ןענײז ײז לײװ ,תקולחמ ןײק ןריפראפ טלאװעג טשינ ראנ ,ןרעטש טנאקעג ײז

 .טײל עבארג ,ןײז לחומ רימ םע ןלאז ײז

 טםלאװ וד יװ רימ טכוד ,ריד וצ בײרש ןוא ץיז ןעװ ,עטםביל רעטכאט
 טאהעג אד ןבאה רימ .םינפ־לא־םינפ ריד טימ טםעומשעג ןוא רימ ןבענ ןםעזעג
 גאטײרפ ןעלעשיפ םעד טימ טאהעג הנותח טאה הםדה יד '.הנותח עקישיור א
 ןײק טאהעג טשינ .עמאנפיוא יד ןעװעג זיא םטכאנ־וצ תבש ןוא ומחנ תבש
 ־וצפא טםאפעג טשינ רימ טאה׳ם ראנ ,ןײטשראפ טםנאק וד יװ ,ןײג וצ קשח
 ־השרד ןבעג ךיוא ריא טזומעג .עדױ־ימ טנײמעג ןטלאװ ןשטנעמ ןוא ,ןגאז
 ײז .דארב ןופ ךאנ טרעגלאװראפ ךיז טאה םאװ ,לטכאש־גנוריצ א ,קנאשעג
 ־לםעק ףיוא טקיופעג טאה׳מ .שער ןםיורג א הנותח רעד םורא טכאמעג ןבאח
 טכאמעג םואימ ךיז טאה הלכ יד םאד תמא םעד ןעײרשראפ וצ ,םילכ־ןוא
 ןראװעג ריא זיא׳ם רעטיב יװ ןײטשראפ ןאק .החפשמ יד טמעשראפ ןוא זײװדיומ
 עשראװ ץנאג .ןבאה הנותח ןײד ןופ םעײנ יד טרעהרעד טאה יז ןעװ קיפופ ןיא
 זיא ןתח רעד .ןטעזאג עשידײ יד ןיא ןבירשעג וליפא טאה׳מ .טדערעג טאה
 רע טאה ןעלשעה־רזוע ךאנ םאד ןפײרגאב ןאק .ןלטב א ראנ זיוה ךײר א ןופ
 ףיוא טנײװ ןוא טגאלק הלכ יד זא טלײצרעד טאה׳מ .םינפ ןײק טשינ ריא ײב
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 זיא׳ס ןוא ,ןפיולטנא טשינ לאז יז ןטיה טזומעג יז טאה׳מ ןוא ,לזמ רעטיב ריא
 ־אב ליװ רע לײװ ,תרשמ לפאק גנױ ןשײוג םעד בילוצ ןעמוקעגםיורא ץלא
 טשינ ךיז טגעװרעד רענײק .זדלאה רענהפרט אזא ,דצ םענעי ךיוא ןעלדניװש
 ןעװעג טשינ לאמוצ זיא רע ןוא ,םארבא רעד ץוחא ,טראװ א םיא ןגעק ןדער וצ
 טאה םאד םינפ א ראפ םאװ ןלעטשראפ ריד טםנאק וד ןוא ״דנותח רעד ףיוא
 גורהלו דימשהל זיא .טרעקעגפא ךיז ןוא םאג ןיא טנגעגאב ךימ טאה .טאהעג

 .תובקנ ענײז טימ םורא טפיול ןוא ןעמעלא ףיוא

 .ןאלאם םמולשה־ױלע רעטעפ םעד ןיא גאטײרפ ןעװעג זיא הנותח יד
 ןסע םיתמ יד יװ יוזא ־ טגאז טראװכירפש סאד יװ ןוא ,טםאפעג טאה הלכ יד
 ןעזעגםיוא טאה ראנ ,עםואימ ןײק ןעװעג טשינ טלאװ ...ײז ןבאה םינפ אזא
 ־דײמ יד ןוא ,טריפעג טשינ טפעלשעג יז ןבאה םנירעריפרעטנוא יד .דײרק יװ
 רעמ ןעװעג זיא םע ןוא ,טנײװעג רעטיב ןבאה ײברעד ןעװעג ןענײז םאװ ךעל
 שרעדנא ראג זיא אד שראמ־הפוח רעד .הנותח א ףיוא יװ היװל א ףיוא ךעלנע
 טשינ אד זיא׳ס .עשיליופ יד ײב שרעדנא ןענײז םיגהנמ עלא ןוא ,זדנוא ײב יװ
 ןוא ךעקעל ןײק .שטעליוק א טימ הלכ רעד ןצנאטנגעקא לאז׳מ טריפעגנײא
 רעבײװ יד ןוא טעפש ןראװעג זיא׳ם לײװ טלײטעג טשינ ןעמ טאה ןפנארב
 •.תבש־לוליח ןײק וצ ןעמוקעג טשינ רעיש זיא׳ס ןוא טכיל ןשטנעב טזומעג ןבאה
 .רעדניליצ א ןיא טאניבאר ןופ הארוה־הרומ א טאה ןעװעג ןישודיק־רדסמ
 יד ןגאז ןוא הגותח רעד וצ ןעמוק טלאזעג טאה יבר רענװערדאלאיב רעד

 .םינפ ןיא שטאפ א ןעװעג זיא׳ס .ןעמוקעג טשיג זיא רע ראנ תוכרב־עבש

 טשינ טראד ןיב .החפשמ יד זיולב ןטעבראפ ןעמ טאה סטכאנ־וצ גאטײרפ
 ־תבש .שינעמוקפא ןא רימ ראפ זיא ךאז עצנאג יד ןוא תבש זיא תבש לײװ ןעװעג
 טנאקעג טשינ טאה׳מ זא טפאשגנע ןא ןעװעג זיא׳ס .ןעמוק טזומעג םטכאנ־וצ

 .סײװש רעד ןםאגעג ךיז טאה׳ם זא ץיה א ןוא לפעק־עקליפש ןײק ןקעטשנײרא
 עטלפאט ןגארקעג ןבאה טםעג לײט .עגושמ יװ ןפאלעגמורא ןענײז םרעװראם יד
 .ןטסעב ןופ ןעװעג טשינ זיא ןסע םאד .טלײטראפ ןעמ טאה ערעדנא ןוא סעיצראפ
 ־גא טפראדעג טםלאװ .קידרעסאװ ךיױ יד ןוא שירפ ןעװעג טשינ ןענײז שיפ יד
 רעײפ ראפ טדערעג טאה ןחדב רעד .םאפש ליפ טאהעג טםלאװ ,טײל יד ןקוק
 ־נא לדײא ןא ןבעגעג ןוא ,םארג ןיא ץלא ,תוגושל עלא ףיוא ,רעםאװ ןוא
 יד ןיא טכאלעג טאה׳מ ןוא ,גנוריפפיוא ריא ןוא הלכ רעד ןגעװ שינערעהוצ
 ,ןפראװסיורא םיא ףראד׳מ ןגירשעג ןוא זײב ןראװעג ןענײז םיבורק יד .ןטסיופ
 עשימײה ראנ זא ,טלעטשראפ ץלא ,עקינײז םאד ןוטעג טאה קילאשראמ רעד ראנ
 תמאב ריא ףיוא טאהעג .םינפ סאד טמאלפעג טאה ןעכאד .ןסיוטשנא ךיז ןלאז
 טצעזאב ןעמ טאה הכלמ ענעיורטש יד .בוט־לזמ ןשטנואװעג ריא ןוא דײלטימ
 ־וצ גאטײרפ ןםעגעג ךיױ ענרעדליג יד טאה׳מ יצ טשיג םײװ .לוטש א ףיוא
 .ןעז וצ ןעװעג רעװש זיא גנארדעג םעד ןיא .סטכאנ־וצ תבש רעדא סטכאנ
 טםאה .קומש רעקיליב ץלא ראנ ,קנאשעג־השרד ךס א רעײז ןלאפעג זיא׳ס
 ןעגגאהעגנא ךיז ףיוא ןבאה ײז ,ןעשטלאם ןוא ןהכלמ רתסא ןקוקנא טפראדעג
 טימ ןקידניז טשינ לאז׳כ .ןעזעגסיורא םיוק ײז טאה׳מ זא סעטכאמש ליפיוזא
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 טימ עדײב ,קאזאק א טצנאטעג ןבאה על׳תנ ןוא לאױ .ןסקאלפוב ײװצ ;דײר יד
 רעװ ןעװעג טשינ זיא׳ס ןרעװ ךע לאז טפארטשעג טשינ .רעכײב עסיורג
 טײלסנאמ סאד ןזאלוצ טשינ טע׳מ זא ןגירשעג ןבאה םידיסח יד .ןכאל לאז׳ס
 טשינ ײז טאה׳מ ןוא ףיולעגנא ןא ןעװעג זיא׳ס ראנ ןצנאט ןלאז תובקנ ןוא
 רע ןוא בײװ ןײז ןא הנותח רעד ףיוא ןעמוקעג זיא תרשמ לפאק .טכראהעג
 ־השמ ׳ר .ןענאטשעג טשינ ײברעד ןיב .ץלאװ א ןהאל טימ טצנאטעג ןבאה לאז
 ןעזוצ טנאקעג טשינ טאה רע לײװ ׳ןפאלטנא זיא רעריא ןאמ רעד לאירבג
 ןיא באה .דלאװעג א טכאמעג טאה עדײז סנתח םעד .ץכעריפ ענײמעג סאד
 .םינוױ יד ײב ,לידבהל ױװ רעגרע ,הנותח־ץראװש אזא ןעזעג טשינ ןבעל ןײמ
 בײװ סעלעיניפ הנח .סעמראזאק יד ןופ ןשראמ טליפשעג ןבאה רמז־ילכ יד
 יז ןוא ,טעבנגעגוצ יז טאה ץעמע רעדא ,שארב א ןריולראפ הלהב רעד ןיא טאה
 אזא רעדײא סאד ,טסנרע ,בעל־רעטכאט ,ריד גאז .טשלחעג ץרעמש ןופ טאה
 טםאקעגפא .טלעטשעג טםאה וד יװ ,הפוח עליטש א רעםעב ןיוש זיא הנותח

 .ןגעמראפ א םאד טאה

 עשידײ א טסיב וד סאד ,ןענאמרעד ךעד ליװ ,דניק ביל ערעײט עלעדײא
 ערעדנא טימ ,אלימ .(בוט־םױ־תופםות ןופ םיורא טםמוק וד) תינםחי א ,רעטכאט
 שידײ א זא טשינ סעגראפ םשה ןעמל רעבא ןפלעה טשינ רימ ךע ןאק ןכאז
 הלילח ןעיורפ ןבראטש דניז ײרד בילוצ זא ,טײטש סע .הרהט ןטיהפא זומ דניק
 רעדניק יד .הדינ ןיא טנראװעג טשינ זיא׳מ ןעװ זיא ײז ןופ סנײא ןוא טײהרעגנױ
 סאװ לביאראפ טשינ באה .םירזממ ךעבענ ןענײז ןופרעד ןריובעג ןרעװ םאװ
 קיש ךע .גנירג ץלא טמענ טלעװ עקיטנײה לײװ ,םעד ןגעװ ךיד ןאמרעד ךע
 טיה םשה ןעמל ןוא םיניד עלא ןעניפעג טסעװ וד ואװ רוהט־ןיעמ א אד ריד
 ײטשראפ ךע .זיא םאד םאװ טםײװ רע ןוא דניק שינבר א זיא ןאמ ןײד .פא ײז
 וצ בר א ןוא הװקמ א ןעמ טניפעג ,ליװ ןעמ זא רעבא טכײל טשינ זיא׳ם זא
 םורא יוזא ךיוא טסעװ וד .םוטעמוא אד ןענײז ןדײ ערשכ לײװ ,הלאש א ןגערפ

 .דנאל ןדמערפ םעד ןיא דנלע יוזא ןײז טשינ ןוא טפאשטנאק ןםילש

 הריד ןײק טשינ ךאנ טסאה וד זא ,וטסע ואװ ןבעל רעטכאט רימ בײרש
 הנתמ א ךיוא ןוא סעפעג ןקיש ריד ליװ ? ןיהא ךיז ריא טוט ואװ ןוא ךיז ראפ
 רימ ביג .פאק ןרעביא ךאד א ןבאה ריא טזומ לכ־םדוק רעבא ,ןאמ ןביל ןײד
 ךאד ףראד׳מ ?ןרידוטש ןופ הלועפ יד ןײז טעװ םאװ ןײטשראפ וצ ךיוא
 ־ניק ראפ א ןבאה ריא טעװ ףליה סנטשרעביוא ןטימ .תילכת א ןגעװ ןטכארט
 ץע טלאװ טגערפעג ךעמ טלאװ ריא ןעװ .ןגראזאב ײז ךיורב׳מ ןוא ךעלרעד
 רימ בײרש .רחסמ לקיטש א טכוזעגםיוא ךיז ןוא עשראװ ןײק ןעמוקעגקירוצ
 ,טכארט ןעװ זא רעטכאט רימ ביולג .לפיװ ןוא ןקישסיורא לאז ןעװ טלעג ןגעװ
 ףאה .טנוזעג קיטש א וצ רימ טמוק ,לבײװ א םשה־ךורב ןיוש טסיב וד םאד
 וצ ןײז ןוא ןגארקעגנא טאה רע ןעמעװ ןצאשפא טעװ ןאמ רעביל ןײד סאד
 ןגעװ ראנ רעלק .ןשוק ןוא ןסורג טנזיוט ריד קיש .טסנידראפ וד יװ טוג ריד
 ךײלג בײרש .םעדײא ןײמ ןאמ ןײד קיצדאה ךיוא סירג .טכאנ ןוא גאט ריד
 ןײד יװ טשינ רעמ באה קעװא טסיב וד זא טציא לײװ ,וױרב ןגנאל א ןא
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 טשטניװ סאװ ,רעטומ ןײד רימ ןופ .טםײרט עקיצנײא ןײמ זיא סאד .םטפירשעג
 — תובוט תורושב ריד ןופ ןרעה וצ

 טאקשומ טעמור5־עזיור

1 

 ןצכא ל־טי3^\2

 ,רעמוז ראי עלא יװ ,ראי־ײה ןענײז סטאקשומ יד ,רעבירא ןענײז ראי ײװצ
 תוריד ןעמונעגפא ןבאה עלעיניפ ןוא עלתנ ,לאױ .עשטאד ףיוא ןראפעגסיורא
 אמח ןגיוצעגניירא ךיוא ךיז טאה ןיהא .קצאװטא ןיא עיליװ םמלושמ ׳ר ןיא
 ,רעטכאט עטםטלע םמלושמ ׳ר ,לרעפ .עטיא־עלײב ,לדײמ ןרעטלע םעד טימ
 ןענײז׳ם ןיהואװ ,ץינעלאפ ןיא עיליװ ענעגײא ריא טאהעג טאה ,הנמלא יד
 טשינ ךיז ןבאה רעדניק עריא ןוא לרעפ .םידיםח ןראפעגםיורא ךעלנײװעג
 ־עג ײז ןבאה ןעל׳תנ ןוא ןלאױ .טאקשומ־ינב ערעדנא יד טימ ןשימ טלאװעג

 .טרעלקעגפיוא ליפוצ ןעװעג ןענײז עינױנ ןוא םארבא .םיצראה־םע ראפ ןטלאה
 .ענװערדאלאיב ןײק טשינ ,רוג ןײק ןראפעג םעדײא ןוא ןוז םלרעפ ןענײז וצרעד
 יוזא ,״ןםאג עגעי״ ןיא ,טרעדגוזעגפא טניואװעג עשראװ ןיא ןבאה ײז יװ ךײלג
 .ךיז ראפ טבש א ןבײלבראפ טלאװעג גנוניואװ־רעמוז ףיוא ךיוא ײז ןבאה
 עלעשיפ .רעדיװש ןיא עיליװ עקידתופתושב א טאהעג ןבאה האל ןוא עינױנ
 דלאװ גראמ קיםײרד טימ זיוה א טלדנאהעגנײא טאהעג הנותח רעד ראפ טאה
 ןיא רעמוז םעד טכארבראפ ךאנ ןראיאראפ טאה לטעמורפ־עזיור .װאפעזױ ןיא
 ןאטעגפא ריא ןבאה ,עשטלאם ןוא רתסא ,ןרינש־ףיטש יד .עיליװ סמלושמ ׳ר
 עקינײב יד טימ ןוה א טפאטאב יז יװ ,טנװאד יז יװ טעפשעגכאנ ,ןםיעכהלוצ
 .רצי־רשא וצ טגעה יד טשאװ יז יװ ,לטײש ענעלעפ םאד ןא טוט יז יװ ,רעגניפ
 ־עזיור .רעטכעלעג ןופ טלקײקעג ךיז ןבאה ךעלדײמ יד ןוא ךעלבײװ עגנוי יד

 ןעניװעג לאז יז טאטשנא זא ,שינעפאצ־טולב ליפיוזא טאהעג טאה לטעמורפ
 ,לטעמורפ־עזיור טאה רעמוז ןקיטנײה .טנופ ףניפ ןעמוקעגפא ריא ןעגײז ,גאװ
 טאהעג טאה יז .סטאקשומ יד וצ ןעמוקגא טפראדעג טשינ רעמ ,ןעקנאד וצ טאג
 רעדיװש ןיא טאהעג טאה רע .ןדמל א ,דיגנ א דײ א ,סלעדנעה ףלאװ ׳ר ,ןאמ א
 ןעלדײא וצ ןבירשעג טאה לטעמורפ־עזיור סאװ ,וױרב יד ןיא .עיליװ ענעגײא ןא
 ךאנ .םלעדנעה טעמורפ־עזיור :טעמתחעג טציא ךיז יז טאה ,ץײװש רעד ןיא

 .עלעגיוב גערב םוצ זיב לדײװ א טפעלשעגכאנ ךיז טאה ךמס רעד
 ןעמונעג יז טאה חםפ ךאנ דלאב .הכלמ־רתסא ןראפעגםיורא זיא עטשרע יד
 ,טולב םאד םיוא ריא טגאנ דײװעגניא ריא ןיא םעראװדנאב רעד זא ,ןגאלק ךיז
 ־ײלק יד זא ןוא ,רעסעמ א טימ ןדײנש וצ טכידעג זיא טפול רעװעשראװ יד זא
 יז זיא יוזא ,פארא ריא ןופ ןלאפ ,רעטניװ ןעײנ טזאלעג ךיז טאה יז םאװ ,רעד
 ,עריא רעטכעט יד ןראװעג ךיוא ןענײז ןײב ןוא טיוה .טרעצעגפא ןראװעג
 טשינ .טמירקעג ךיז טאה לאױ .סענאמ ןוז רעד ןוא ,עשטוג ןוא עשעג ,ענימ
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 עשיר§ יד ןגארטראפ טאה רע טשינ ,ןײלא טאטש ןיא ןציז טנאקעג טאה רע
 ־עג עשירעבײװ יד טימ ׳ןדמאז יד טימ ׳ןזארג יד טימ ׳רעמײב יד טימ ׳ט&ול
 .םינצבק טכארטעגםיוא ןבאה םעשטאד יד זא ׳ןגאז וצ טגעלפ לאױ .ןרעטכעל
 טכאגאב ןזאלב םאװ ,ךעלטניװ יד ןופ .םוטעמוא ןעמ טציװש ,םײה זיא׳ם זא
 ־עגםיוא טאה הכלמ־רתםא רעבא .ראטאק א ןעמ טגירק ,ןדאל יד ךרוד ןײרא
 ןראפעגנײרא ףיוה ןיא ןלאױ וצ ןענײז תועובש ראפ קיטש א .עקיריא םאד טריפ
 יד .גראװנםע ,פעט ,םישובלמ ,טנאװעגטעב ןדאלעגפיוא טאה׳מ .ןרופ ײװצ
 לײװ ,ןפיוהנא טשינ ליפיוזא לאז׳מ ןטעבעג ךיז ןבאה ,םרעבײרטנא יד ,םײוג
 ןוא געװ ןפיוא פארא םעכעבעב יד ןלאפ וצרעד ןוא ,ראד ןענײז ךעלדרעפ יד
 :טגײלעגוצ םעפע ײנםנופ לאמ םעדעי טאה הכלמ־רתםא ראג .םנדאש ןרעװ׳ם
 ןעמוגעג םנטײצאב ןיוש ןבאה םאװ ,לפאטראק עטלא לקעז א ,ףאש א ,לםיש א
 רעד זא ,ןעמוקעגםיוא לאמעלא זיא׳ם .ןעלצראװ ןזאלםיורא ןוא ןםקאװםיוא
 טשינ לאז רע ,קירטש א טימ ןדנובעגמורא ,ןביוא ןענאטשעג זיא ראװאמאם
 ןבאה רעדניק .טליבעג טאה גיוא ןדנילב ןטימ טנוה םשזורטם םעד .ןלאפפארא
 טקעטשעגםיורא ןבאה רעבײװ עמערא .ןעלדײװ עשידרעפ יד ןופ ראה ןםירעג

 .ןקילב יד טימ ןכאטשעג ,פעק עטלטײשאב יד רעטםגעפ יד ןופ
 םאד טרעװ עגושמ ...:םעשטאד יד ףיוא ןעשאפ ןיוש ךיז טפיול׳מ —

 ...!גאטליואװש ןופ
 זיא ןםיורד ןיא .טײהקנארק־רעקוצ רעד בילוצ ןראפ טזומעג טאה על׳תנ
 ,ןאטעג גנוטכא ןוא לבײל א ןאטעגנא םיא טאה עשטלאם ראנ ,םעראװ ןעװעג
 זא ,תמא םעד טםואװעג טאה עילימאפ יד .עטאפאק יד ןעלפענקראפ לאז רע
 בור׳ם טאה על׳תנ םיראװ ,ךיז בילוצ ראנ ,ןירעשאנ יד ,עשטלאם זיא ןראפעג
 .טיטעפא םעד טפראשראפ זיולב םיא טאה טפול יד ןוא ןםע טראטעג טשינ ןזײפש
 ןוא ,רעטכעט ריפ טאהעג טאה רע לײװ ראפרעד ןראפעג זיא עלעיניפ
 זיא׳ם זא ,טםעומשעג ןבאה רעבײװ יד .הלכ ןײק ןעװעג טשינ ךאנ זיא ענײא ןײק
 ,עשראװ ןיא רעדײא ״עיגיל רעד ףיוא״ לדײמ א טימ ךודיש א ןאט וצ רעגנירג
 טאה םעד בילוצ .ןא טשינ ײז טקוק רענײק ןוא בוטש ןיא ןציז ךעלדײמ יד ואװ
 א ןעװעג ןיוש זיא עטיא־עלײב לײװ ,ןראפוצםיורא טלײאעג ךיז אמח ךיוא
 טימ טײרדעגמורא אי ךיז טאה ,עפעטם ,עריא רעטםעװש יד ,ןראי יד ןיא לדײמ
 זיא םאװ ,םעד ץוחא .ןעזעג טשינ ךיוא טראד ןעמ טאה תילכת ןײק ראנ ,רוחב א
 ףיוא םײהא ןעמוק יװ־ײם טגעלפ םארבא יעשראװ ןיא ןציז ןופ קעװצ רעד
 רעד טימ טכענ ןוא געט טרעדנעלשעגמורא ךיז טאה רע .ןטיזיװ עשראטקאד
 םיא זיא ענעי זא ,טלמרומעג וליפא טאה׳מ .רעגארפ אדיא יד ,שיא־תשא
 ןײק .עםירטקא ןא טכוזעגםיוא ךיז טאה רע ןוא ןםעגעגוצ ןראװעג ךיוא ןיוש
 ערעדנא יד יװ ךײלג תבש א ףיוא ןעמוקםיורא לאמא םארבא טגעלפ קצאװטא

 .הנתמ א ןעגנערב וליפא ןוא טײלםנאמ
 ,עינױג לײװ ןוא ןםײהעג ריא טאה ץנימ ראטקאד לײװ ,ןראפעג זיא עכאד
 ־עב ןײק ןעכאד ראפ ןעװעג טשינ זיא׳ם .טקינײפעג יז טאה ,םדא־ארפ רעד
 ,רעמײב־ענםאם ײװצ ןשיװצ קאמאה א ןיא ןצעזוצנײרא ךיז יװ האופר ערעם
 ןלירב ראפ א זאנ רעד ףיוא ןאטנא ,עלעשיק א פאק ןרעטנוא ןגײלרעטנוא
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 ־רא יד /סעײנ יד :טנעײלעג ץלא טאה יז .גנוטײצ רעשידײ א ןיא ןקוקנײרא ןוא
 :ןסיװרעד טנאקעג ךיז אד ןעמ טאה ץלא .ןסנאנא יד ׳ןאמאר םעד ׳ןעלקיט
 ןיא סדלישטאר יד ןבעל׳ס יװ ןוא גרוברעטעפ ןיא ןראטסינימ יד ןגאז׳ס סאװ
 הנותח טאה׳ס רעװ ןוא ןבראטשעג עשראװ ןיא זיא׳ס רעװ ןאדנאל ,זיראפ ,ןיװ
 ,עיפאיטע ,ןמית דנאל ןיא ןדײ יד ךיז ןריפ׳ס יװ ;םיאנת ןבירשעג רעדא טאהעג
 ־אלאקינ יאלאקינ רעטעפ סרעסײק םעד טסע׳ס ןסײבנא רע׳סאװ ןוא עידניא
 המחלמ א טגאזעגסיואראפ לאמעלא ןבאה קיטילאפ ןגעװ רעבײרש יד .שטיװעי
 ערעדנא יד ןוא שטיװעקשירופ .ןאקלאב ןפיוא ןכערבסיוא ןגראמ־טנײה ןאק סאװ
 ,םילובלב־טולב עײנ ןדײ ףיוא ןכאמ וצ טײרגעג ךיז ןבאה ןטימעסיטנא
 ־םוחת םעד ןרעגנעראפ וצ ,רעפרעד יד ןופ ײז ןבײרטוצסיורא ,ןסעצארפ־סילײב
 .דײ םעד ןאט ןליװ ײז סאװ טסײװ רעקידעבעל רעד טאג ןײא ןוא ״בשומה
 עטנרעלעג ,םינלדתש ןאראפ לאמעלא ןענײז׳ס ,ןעמאנ ןביל ןײז טביולעג ,ראנ
 עשיליופ יד .רעדירב עטקינײפעג ערעײז ראפ ןא ךיז ןעמענ סאװ ,ןשטנעמ
 ,עמוד רעד וצ ןלאװ יד ןסעגראפ טגאקעג טשינ ץלא ךאנ ןבאה לארשי־יאנוש
 ןענעײל וצ טנאסערעטניא ןעװעג ךיוא זיא׳ס .דײ םעד ןריטאקיאב לאז׳מ ןפזרעג
 טשינ ןליװ ןוא ץײװש רעד ןיא ןראפעגפיונוצ ךיז ןענײז סאװ ,ןטסינױצ יד ןופ
 זא ,טסואװעג טוג ץנאג טאה עכאד .הכולמ א ןרעװ ןלאז ןדײ ראנ ,שרעדנא
 טשינ ןליװ ןטוג ןטימ לארשי־ץרא טעװ קרעט ^ רעד ,עיזאטנאפ א זיא סאד
 לאמא .ןראסעפארפ ,םיריוטקאד טימרעד פא ךיז ןביג ךאד רעבא .ןבעגקעווא
 ןעװעג טראד זיא ןושל סאד .ןאטעילעפ א ןיא טקוקעגנײרא ךיוא עכאד טאה
 טאה יז רעבא .ןענאטשראפ טשינ ,עכאד ,יז טאה רעטרעװ ךס א ,סרעװשיא
 םעד ןגעװ טײג׳ס ,ןרע־ינא ןטימ רעבײרש ןײא ךיז טגירק סעפע זא ,ןעמונאב
 םעד ףיוא ןעװעג זיא עכאד .קלאפ א טשינ רעדא ,קלאפ א אי ןענײז ןדײ יצ
 רידאנ ל קלאפ ןײק כשינ ןענײז ןדײ ? ןעד םאװ ,קלאפ א אי זא טגאז םאװ ,דצ

 ...!תעגושמ אזא
 טאה (ןהסדה ײב טנידעג טציא טאה הרפש) לדײמ טסניד סאד עלהקבר
 טאה עכאד .טאפמאק־לפע לצעט א, ,לכיק א ,אקאק זאלג א טכארבעגסיורא
 ־טימ ךיז טימ לאמעלא טאה יז סאװ ,רעםאװ לשעלפ א ןופ טנעה יד ןשאװעג
 טזאלעגפארא טאה יז .ןשינעקיװקרעד יד ןופ ןסאנעג ״דכרב א טכאמעג ,ןעמונעג
 ־מורא זיא למיה ןפיוא .קידלזאנ ןגיוצעגםיוא ךיז ןוא זארג ןפיוא טעזאג םעד
 רעדנא ןא ןגארקעג עגר עדעי טאה םאװ ,לדנקלאװ םײװ־רעבליז א ןעמואװשעג
 רעד ףיוא .ךעלעפע־ףאלש ןלאפעג ןענײז םורא סענםאם יד ןופ .טלאטשעג
 זיא ,קאמאה רעד ןדנובעגוצ ןעװעג זיא םיא וצ סאװ ,ענסאם רעד ןופ עראק
 ןוא עלעדײװ ןטימ טרעמאלקעגנא ךיז טאה םאװ ,למערעװ ןיד א ןכארקעג
 טריפשעג טאה עכאד .דנילב יװ ,םיואראפ לרעפרעק ןטשרעדאפ ןטימ טפאטעג
 יױו רעקינײװ אד טוט׳ם .טנוזעג קיטש א וצ ריא טיג אד םעטא רעדעי יװ
 יד ןוא רענײטש־לאג יד ןופ רענעטלעז אד טדײל יז .ןקור ןיא ןוא םיפ יד ןיא
 טאה יז סאװ :טאהעג ביל טשינ אד עכאד טאה ךאז ןײא .ןגאמ ןיא ןפמארק
 ןטימ ןעמאזוצ ןסעזעג זיא ,לאירבג־השמ ׳ר ,ןאמ םהאל .הנכש א ראפ ןהאל
 ,דארב ץנאג ראפ דום א ןעװעג זיא׳ס .ענװערדאלאיב ןיא ,ןעל׳ר,דא ,רוחב
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 ךיז טעװ האל ראנ יװ זא ,טדערעג ןבאה רעגניצ עזײב .טג א ײב טלאה׳ם זא
 ׳ןהאל ,ריא טימ ןוא ,ןעלעשאב ןטג לפאק טעװ ,ןלאירבג־השמ ׳ר טימ ןטגפא
 יז לאמ לפיװ רענײב םעבאד רעביא ן&יולכרוד טגעלפ רעדיוש א .ןבאה הנותח
 ראפ תרשמ לפאק ןבאה ראנ ,טשינ ריא טלעפ רעמ ,םעד ןגעװ טרעהעג טאה
 קראטש םהאל וצ ןעניואװעגוצ טנאקעג טשינ ךיז טנײה זיב טאה עכאד .רעגאװש א
 ,ןאפאמארג םעד וצ ;עיליװ רעצנאג רעד רעביא ןגארטעג ךיז טאה םאװ ,לוק
 ־רעטאעט געט עצנאג ןליפש םיא טזאל ןוא בוטש ןיא ןעמונעגנײרא טאה יז םאװ
 ןוא לברא עצרוק יד טימ םעזולב םהאל וצ ;ךעלקיטש עשינזה ןוא ךעלדיל
 ,,סעקטיל עזיולב יד טקוקעגסיורא ײז ןופ ןבאה׳ם םאװ ,רעדײלק עשידאמ יד
 ןעמ ןאק ,שיראנ ךיז טכאמ גראװגנױ סאד זא ,אלימ, .עיוג א ײב לידבהל יװ
 םאד יז זיא לפיװ טימ יהאל ,יז ליװ םאװ רעבא .ןײטשראפ זיא׳ס יװ ךאנ

 ...זןעכאד ,ריא ןופ רעגנױ

 יז .טכארטעג־בלאה ,טלמירדעג־בלאה ,םעיװ יד ןסאלשעגוצ טאה עכאד
 .ףיקת א ,ןלדג א ראפ םיא ןטלאהעג ,רעװש םוצ תונעט טאהעג ןראי עלא טאה
 טלעפ רע יװ ןעזעגנײא טשרע יז טאה ,ןבראטשעג זיא רע זא ,טציא רעבא
 טאה תרשמ לפאק .טלײטעצ טאהעג טשינ ץלא ךאנ ןעמ טאה השורי יד .סיוא
 ־רתםא .ןגעװ עםואימ ףיוא טזאלעג ךיז טאה האל .טנעה יד ןיא ןטלאהעג ןעמעלא
 .םעקידניא יד יװ ןזאלבעג ךיז ,ןםיורג ןיא ןענאטשעג ןענײז עשטלאם ןוא הכלמ
 ,ןאמ רענעגײא ריא וליפא .השוב יד ןריולראפ טאהעג ןצנאגניא טאה םארבא
 ־ױלע עטאט רעד גנאל יװ הנוק אזא ריא ןיא טאהעג טשינ ךיוא טאה ,עינױנ
 עכאד זןהםדה ,דניק ןגײא ריא טימ זיא םאװ ןוא ,ונ .טבעלעג טאה םולשה
 .ןטכארט םעד ןגעװ טלאװעג טשינ טאה יז ראנ ,ןטשטאפ ײלרעלא טרעהעג טאה
 טעװ םאװ .רעטקנעשעג א זיא גאט רעדעי .שטנעמ קנארק א זיא ,עכאד ,יז
 םיוא ראנ טקוק עינױנ ? טײהרעקידעבעל ךיז ןסעפיוא ןופ ןעמוקםיורא ןיוש

 ...גיוא ןא ןכאמוצ לאז יז ,ףיורעד

 .טצלירגעג ןבאה ןלירג .טרעשטיװצעג ןבאה ךעלעגײפ .טפײפעג טאה ןאב א
 א טימ ,ןעמאטש ײװצ יד ןשיװצ ןגיװ ךיז ןוא ןגיל וצ אד ןעװעג טוג זיא׳ם
 ־קאד .הםנרפ טימ טנראװאב ,ןקור ןרעטנוא ערדלאק א ,פאק ןרעטנוא ןשיק
 טלאװעג טשינ טאה עכאד ראנ ,עיצארעפא ןא ןגעװ טדערעג ןבאה םיריוט
 א טאה יז זא ,טסואװעג טאה יז .רעםעמ א ראפ טאהעג ארומ טאה יז .ןרעה
 םעד ןםעגראפ לאז הםדה ־טאג וצ השקב ןײא טאהעג טאה יז .ץראה ךאװש
 ןריפ ,דניק א ןבאה ,ןעלעשיפ םעד ,ןריא ןאמ םעד ןגירק ביל ,ןעלשעה־רזוע
 גנאל יװ .ןטײקשיראנ עשלדײמ יד פאק ןופ ךיז ןגאלשםיוראדטײקשיטאבעלאב א
 ,בלאק ןײק טשינ זיא ,עכאד ,יז ,ןליװ סטאג ןעשעג לאז ,טגראזאב זיא הםדה
 ןשאװעג לאמ ןטלפיװ םוצ טאה עכאד ...הטיהש רעד ראפ ארומ טאה סאװ
 ןא ןפראװ לאז הםדה ןקיטכעמלא םעד ןטעבעג ,שאלפ רעד ןופ רעגניפ יד
 ײרטעג א ןײז ,ןעמארבא ןופ ןרעקפא ךיז ״ררהט ןטיה ,ןענאמאר יד ףיוא ןחמוא
 ־רעטלע יד ,עריא םעבאב יד ןעװעג ןענײז׳ם יװ ןוא ,ןײלא ,עכאד יז יװ ,בײװ

 ...תורוד עקיטײצראפ יד וצ ףיורא זיב ,םעבאב
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2 

 ןעלשעה־רזוע וצ ןהסדה ןופ וױרב א

 ׳לשעה־רזוע רעביל

 .ץלא רעכיז טםײװ וד .םערדא ןײד טםואװרעד ךיז קילעפוצ טנײה באה ךיא
 טראװ׳כ ןוא שיראנ זיא׳ם .וױרב םעד ריד קיש׳כ םאװראפ טשינ ןײלא םײװ׳כ
 ...ןאמ א ךיא ןוא יורפ א טציא טםאה וד .רעפטנע ןײק ףיוא טשינ ךעלקריװ
 זדנוא ןופ רענײא םאװ ךימ ײרפ ןוא טנדראעגנײא ךיד טםאה וד זא רעה ךיא
 ךאנ ךימ טםאה וד זא ,ביולג ךיא .ליצ ןײז טכײרגרעד ןטםקינײװמא טאה
 יד זא ,טםײװ וד ןוא ףאזאליפ א ךאד טםיב וד .ןםעגראפ טשינ קידנעטשלום
 ענײד רעטרעװ ךם א ךאנ קנעדעג ךיא .ןקעמםיוא טשינ ןעמ ןאק טײהנגנאגראפ
 .םיואראפ טמיטשאב זיא ץלא יװ םעד ןופ ןוא ןצעזעג עקיבײא יד ןוא טאג ןגעװ

 .טכענ ןוא געט עקירעיורט ןיא טםײרט א םעד ןיא ןי&עג׳כ
 ךיד טםאה וד ןעװ טרעדנואװעג ךיד טםאה וד יװ רא§ רימ לעטש ךיא
 ןײא ךאנ טאהעג טםאה וד .הלכ א ןראװעג ןיב׳כ זא ,ןעלדײא ןופ טםואװרעד
 ןײד טליפעג טײצ עצנאג יד באה ךיא .ןענײז ןעיורפ קיניזטכײל יװ זיױואב
 גנאל־ןכאװ ןיב ךיא .ץלא ןופ רעמ ןאטעג ײװ רימ טאה םאד ןוא גנוטכאראפ
 .ןקידנע ךיז טעװ ץלא ןוא ןבראטש לעװ׳כ זא ,טפאהעג באה ךיא .קנארק ןגעלעג
 רעבא .ןבײרש רימ טםעװ וד זא ,עיזוליא יד טאהעג זײװנטונימ ךיוא באה ךיא
 ־פײװצראפ וצ טריפרעד ךימ טאה שינעגײװשליטש ןײד ןוא ןגיװשעג טםאה וד
 טאה׳ם םאװ םעד ןיא קידלוש טשינ ןענײז ןרעטלע ענײמ זא ,וצ ביג ךיא .גנול
 קילג וצ געװ רעד זא ןעזרעד באה ךיא ןעװ .דלוש ןײמ ץלא זיא׳ם .טריםאפ
 באה ךיא .עטרעקראפ םאד ןבילקעגםיוא ךיא באה ,קיבײא ףיוא טמיוצראפ זיא
 .ןשטילגםיוא ךימ ךיא לעװ טונימ רעטצעל רעד ןיא זא ,טםואװעג ןא זײװדגיק ןופ
 וטםאה ? טעטיםרעוױנוא ןיא וטםרידוטש ?וטםבעל יװ זוטםכאמ םאװ
 ךעלקריװ ץײװש יד זיא ?ןשטנעמ עטנאםערעטניא טימ טפאשטנאק ןםאלשעג
 ־רעםיד יד ןבײרש ןביוהעגנא וטםאה ? טלאמעגםיוא ריד טםאה וד יװ ןײש יוזא
 טמוק ,עזײר רעזדנוא ךיז ןאמרעד ךיא ןעװ ?טנאלפעג טםאה וד םאװ ,עיצאט
 םגעװקירוצ ןעז וצ טײקכעלגעמ יד טאהעג באה ךיא .םולח א יװ ראפ רימ םאד
 טריצאפש באה ךיא ןעװ טלעטשעגראפ טשינ לאמנײק רימ באה ךיא .ןדײל ךם א
 ךיוא ךיא לעװ גאט א םעגײא ןיא זא ,עגולד רעד רעדא עיװאפ רעד ףיוא
 ךיוא םײװ ךיא זא ,עיצקאפםיטאם יד רימ טיג םאד ...ןטארק רעטניה ןציז

 ...םעט םעד
 קנארק םנטםרעמ זיא אמאמ .רעגײטש ןטלא ןפיוא ץלא ךיז טריפ זדנוא ײב
 .םארבא רעטעפ ןטימ טפא רעײז טגנערבראפ אפאפ .עניול רעטכעלש א ןיא ןוא
 ףיוא ןיואװ ךיא .ןטעבעגרעביא ןיוש ךיז ןבאה ײז ראנ ,זגורב ןעװעג ןענײז ײז
 רעמוז ...עגאל ןײמ ראפ ןעמאנ רעקיםאפ א ראפ םאװ .םאג עניאנג רעד
 טרעטשעגמוא ךיא ןאק ןטםקינײװמא אד .עיניל רעד ףיוא םיורא ךיא ראפ

 .ןעקנאדעג ענײמ ןטכארט
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 םערדא ןײמ ןטגוא ריד ךיא ביג ׳ןרעפטנע וצ ןלאפנײא לאז ריד ביוא
 .יז םירג ךיא ןוא ,יורפ ןײד טימ ךעלקילג טסיב וד זא ,ףאה׳כ .װא§עזױ ןיא

 .הםדה
 .טאהעג הנותח טאה עינאלק .ם .פ

 ןהסדה וצ ןעלשעה־רחע ןו9 וױרב א

 וױרב ןײד םאװ דײרפ יד ןסיװ טשינ לאמנײק טסעװ וד !.דםדה ערעײט
 עקילאצמוא רעטרעװ ענײד טנעײלעג באה ךיא .ןפורעגםיורא רימ ןיא טאה
 װירב ןײד ןעמונעגרעפא ,טכאנ רעד ןטימ ןיא טפאכעגפיוא ךימ באה׳כ .לאמ
 רימ ביולג׳כ .הנבל רעד ןופ ןײש רעד ןגעק ןזעלעג ןוא ןשיק ןרעטניה ןופ
 .טפירשטנאה ןײד זיא׳ם רעבא .ןבירשעג רימ טסאה וד זא ,טשינ ץלא ךאנ
 ,טײקשיראנ םיורג א ןאטעגפא עדײב ןבאה רימ שטאכ זא ,ןגאז ריד ליװ ךיא
 ןעקנאדעג ענײמ .טונימ ןײא ןײק טרעהעגפיוא טשינ ריד וצ עביל ןײמ טאה
 ־פא רימ ײב לאמ לפיװ באה ךיא .טכאנ־ןוא־גאט ריד טימ ןעמונראפ ןענײז
 ־אה זיא׳ס זא ,טגאזעג רימ באה׳כ .ריד ןגעװ ןטכארט ןרעהוצפיוא טםאפעג
 ,טנאעג ךיא באה ואװ־ץעגרע .ךעלגעממוא ןעװעג זיא׳ם רעבא .זאלםגנונעפ
 .ןפורפא לאמא ךיד טסעװ וד זא ןוא ןםעגראפ ןצנאגניא טשינ ךימ טסאה וד זא
 ןאק טציא :טגאזעג רימ ךיא באה ,וױרב ןײד טנעײלעגרעביא באה ךיא ןעװ

 .ןבראטש ךיא
 ראנ ,וױרב ןײא טשינ ,ןבירשעג אי ריד באה ךיא זא ,ןגאז ריד ליװ ךיא
 רעדײל .םארבא ןאפ םוצ ןוא אניג ינאפ רעד וצ ןבירשעג ךיוא באה ךיא .ךם א
 ןעװעג טשינ ןענײז ןםערדא יד ןוא לכיב־ץיטאנ ןײמ ןריולראפ טאהעג ךיא באה
 ןעמוקעג זיא לדײא ןעװ .ןעמוקאבקירוצ וױרב עטסרעמ יד באה ךיא .קיטכיר
 טשינ טאה יז רעבא ,טבאלראפ טםיב וד זא ,טלײצרעד רימ יז טאה ,ןרעב ןײק
 ןםעזעג טםיב וד זא ןוא קנארק ןעװעג טםיב וד זא ןופרעד טראװ ןײק טנאמרעד
 ,ליפעג א לאמוצ באה ךיא וךעלרעדיוש יוזא זיא ץלא סאד ...ןטארק רעטניה
 ץלא רימ זיא ןא זײװדניק ןופ .המחלמ א רימ טימ ןריפ תוחוכ ערעכעה יד זא
 ןעװ .פאלק רעטסגרע רעד ןעװעג זיא ריד טימ םאד .ריופאק ןעמוקעגםיורא
 ךײלג ךיא טלאװ ,גנונעפאה עטםדנימ יד אד זיא׳ם זא ,טםואװעג טלאװ ךיא
 רעד ןו6 טשיוראב ןעװעג ךיא ןיב ןכאװ עטשרע יד רעבא .ןעמוקעגקירוצ ןעװעג
 ןו§ ןסינעג טנאקעג טשינ באה ךיא .דנאל ןדמערפ םעד ןופ ןוא עפארטסאטאק
 ךימ טסאה וד זא ,רעכיז ןעװעג ןיב ךיא .טײקנײש רעצנאג רעד ןוא גרעב יד
 וד זא ,םעײנ יד טכארבעג רימ טאה׳מ ןעװ .ןרעפטנע טשינ רימ טסליװ ןוא
 ,טלאװעג ,וד יװ ,באה ךיא .גנוקיטעטשאב א ןעװעג סאד זיא ,ןבאה הנותח טםײג
 ךיא .טבעלעגפיוא ץלא עגר א ןיא טאה וױרב ןײד .גנונעפאה יד ןעגנערבמוא
 טשינ לעװ ךיא !ריד ןבענ ןײז וצ רעדיװ :גנובערטש ןײא ןא טציא ןו5 באה
 טשינ םענײק לאמנײק באה ךיא .ןעמוק דנאטשוצ טשינ טעװ סאד זיב ןעור

 .תמא רעד זיא סאד .ךיד רעסיוא טאהעג ביל
 עלא םענאב ךיא .ןרעפטנע דלאב רימ טםעװ וד זא ,טאג וצ ףאה ךיא
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 בײרש !ןײז שרעדנא טשינ ןאק׳ס רעבא ,עשילאראמ ןוא עשיזי§ ,ןעגנורעטש
 ײג ךיא .ןעמעש טשינ ךאז ןײק טימ ךיד טםפראד וד .ץלא ,ץלא ןגעװ רימ
 ךיוא אד ףראד׳מ .רערעהוצ רעײרפ א יװ רעבא ,טעטלוקאפ ןשיפאזאליפ ןפיוא
 יוזא זיא טעטיסרעוױנוא ןיא טנרעל ןעמ סאװ םאד .ארוטאמ א ןעמוקאבסיורא
 ־ירפ ןײמ .פאק ןיא ײבראפ ןפיול םאװ ,ןעײדיא יד טימ ךײלגראפ ןיא קיטשינ
 .םענײק טשינ קידלושאב ךיא .ףום ןזיב ביוהנא ןופ קיניזמוא זיא ןבעל טאװ
 םיוא רימ טעז ,ןאמ א טםאה וד זא ,קנאדעג רעד .אד טשינ זיא ןזעװ ץנאג ןײמ

 .טקאפ א טראפ זיא סע רעבא ,דליװ
 ,רוטאנ יד ,ןשטנעמ יד ,דמערפ אד רימ זיא ץלא רעבא ,ןײש זיא ץיױוש יד
 ןעמאזוצ ריד טימ .דמערפ ראפ ןײלא טפא רימ םוק ךיא .ןטײהניואװעג יד
 יװ ,טײװ יוזא סיוא טציא רימ טזײװ עשראװ .שרעדנא ןעװעג ץלא טלאװ

 ...טאטש עטפושיכראפ א
 .לשעה־רזוע

 .םאװראפ טםײטשראפ וד .סערדא רעדנא ןא ןא אד ביג ךיא .ס .פ

3 

 רעטומ דעד וצ ןעלדײא ןופ וױרב א

 !אמאמ ערעײט

 ןײמ לײװ ראפרעד טכײליפ .וױרב םעד בײרש ךע םוראװ טשינ םײװ ךע
 ךעמ טסאה וד .ךיז ןיא ןקירד טשינ רעמ ןאק ךע ןוא ןײפ טימ לופ זיא ץראה
 ןוא קעװצ א וצ טמוק לשעה־רזוע יצ ,רימ טײג׳ם יװ טגערפעגנא לאמ ליפ
 ןוא ןטעלגראפ ץלא טװאורפעג לאמ םעדעי באה ךע .ךעמ טלדנאהאב רע יװ
 טסאה וד ביוא .רעצ ןײק ןפאשראפ טלאװעג טשינ ריד באה ךע .ןרענעשראפ
 ןאק׳מ ןוא גולק רעײז טסיב וד לײװ ראפרעד םע זיא ׳ןלײצ יד ןשיװצ טנעײלעג
 זא ,ןםיװ ײז ,רעטומ עביל ןײמ ,טשינ רעמ ךע ןאק טציא .ןראנ טשינ ךעד
 ־ראפ ןיב ךע םאװ ראי ײװצ יד ןיא .ןלאפעגנײרא רעטיב זיא רעטכאט ןײד
 געט עטשרע יד .טאנאמ ןטוג א טאהעג באה ךע ביוא טשינ ךע םײװ טארײה
 ןעמונעג ןיוש טאה םע זא ,טנײמעג באה ךע .ךעלקילג רעײז ןעװעג ךע ןיב
 רעטיב ןײמ זא ,ןזיװעגסיורא ךיז טאה דלאב רעבא .טײקמאזגײא ןײמ וצ קע ןא
 ־עג ןריובעג ןיב ךע .רעטכאט םאפאפ ןיב ךע .םוטעמוא ךעמ טגלאפראפ לזמ

 ...עדנע ןײז ןבאה ךעלגײשראװ לעװ ןוא ןדײל וצ ןראװ
 דלאב טלאװ ךע .ןענעקײל טשינראג ,ןבײרשםיורא ץלא טציא לעװ ךע
 טשינ ליפיוזא ראי ײװצ יד ןיא רשפא ךע טלאװ ,טײהראװ יד ןגאז ריד טפראדעג
 טשינ זיא רע .ןטפאשנגײא עטוג ענײז טאה לשעה־רזוע רעד .טכאמעגכרוד
 םיא ראפ ןבאה סאװ ,טײל עדמערפ וצ םענעגנא רעײז ןײז ןאק ןוא ראנ ןײק
 ־עדיא ןא רעגײטש ןײז ףיוא זיא רע .רעסאװ טלאק ןיא טנאה א ןאטעג טשינ
 ךיז טגארט ןוא ןרעפס עכיוה יד ןגעװ ראנ טכאנ ןוא גאט טכארט רע .טסילא
 וצ טשינ םיא טרעטש םאד ראנ .רעכיב עשיפאזאליפ טימ םורא קידנעטש



 סיװעשאב קחצי 280

 ־סיורא ריד טלאװעג טלאװ ךע ןעװ .וצרעד קיניזנאװ ןוא ןלזג רעטלאק א ןײז
 ןצרוק ןיא .ךוב א ןבײרשנא טנאקעג ךע טלאװ ,ךעלקיטש ענײז עלא ןבײרש
 ןקידנע לאז רע עכעלגעמ סאדלא ןאט וצ ןעװעג טײרג ןיב ךע ־יוזא זיא
 ראס ןדנעפש וצ ןעװעג טײרג ןיב ךע .ליצ א וצ ןעמוק ןוא טעטיסרעוױנוא ןא
 :ךאז ןײא טגנאלראפ באה ךע .ןעמוקאב באה ךע סאװ ,טלעג עצנאג סאד םיא
 ראי ײװצ עצנאג יד ראנ .שטנעמ א יװ ןריפ ךיז ןוא קיסײלפ ןרידוטש לאז רע
 ןעטימ טלאװעג באה ךע .ףמאק ןרעטיב א םיא טימ ןײטשסיוא טזומעג ךע באה
 ןײק רא5 טאה רע ראנ ׳םײה א ןײז לאז סע ׳ןרילבעמסיוא יז ןוא גנוניואװ א
 ןיא טײצ עצנאג יד ךיז ןרעגלאװ רימ ןוא םײה ןײק ןבאה טלאװעג טשינ לאפ
 טלאװעג ךע טלאװ טײצ רעד טימ זא ׳טכארטעג באה ךע .ךעלרעמיצ עטרילבעמ
 ׳טגראװעג ךימ טאה רע ראנ ׳רעקלעפראפ עלאמראנ עלא יװ הניק א ןבאה
 ןסיװ טשינ לעװ ךע ןוא ןפיולטנא רע טעװ ,ןרעגנאװשראפ לעװ ךע ביוא זא
 לײװ ,ןביולג טנאקעג םיא ףיוא סע באה ךע .ןעמוקעגניהא זיא ןײבעג ןײז ואװ
 ־עג לאמ ײװצ טאה׳ס .ליפעג־סגנוטראװטארעפ ןײק טשינ ןצנאגניא טאה רע
 ןעגנואװצעג ךימ טאה רע ןוא דלוש ןײז בילוצ ןלאפעגנײרא ןיב ךע זא ,ןפארט
 ןעמוקאב ךע באה לאמ עטײװצ סאד .ןבעל ןײמ ןלעטשוצנײא ןוא ןאטראפ וצ
 טאה׳ס .ןגירק טשיג אד ןעמ ןאק ראטקאד ןײק .ץיה סיורג ןוא ץרוטש־טולב א
 ךאנ רימ זיא סע ,טאג ןעקגאד ...ןירעשוקא ןא ,עיוג עטלא ןא טכאמעג סע

 .ןבראטש וצ ןעװעג טרעשאב טשינ
 סײװ ךע .ןבײרש טשינ ןכאז עניוזא ריד ראט ךע ,רעטומ ערעײט ןײמ
 ןײמ ןסיגסיוא ךע ןאק ןעמעװ ראפ רעבא ,ריד ףאשראפ ךע ןצרעמש לפיװ
 טימ ןעמעש ךיז ןביוהעגנא הנותה רעד ךאנ דלאב טאה רע ?ץראה רעטיב
 ןיא ןעמוקוצנײרא ןטאבראפ רימ טאה רע .קיצערק ןעװעג טלאװ ךע יװ ,רימ
 ־רעדנאז עדנאב א ,ןגעלאק עשיסור ענײז טימ ךיז טפערט רע ואװ ,ךיקראג רעד
 ןײש גונעג טשינ ןיב ךע .ןטראגרעיט א ראפ טסאפעג ןטלאװ םאװ ,ןעגניל
 רע זא טנקײלראפ טאה רע .ןעניושראפ יד ראפ ןזײװ וצ ךיז טעדליבעג ןוא
 טאה רע .טײהנגעלראפ רעכעלקערש ןיא טכארבעג טפא ךימ ןוא ,בײװ א טאה
 ךיז רע טאה ,ןענרעל וצ טאטשנא .בוטש ןיא ןדאלעגנײא טשינ םענײק לאמגײק
 לדמלמ א ןראװעג ךאפנײא זיא רע .ןדנוטש ףיוא גאט ןבלאה א טפעלשעגמורא
 ןפא ץנאג טאה רע .טלעג ןײק רימ ןופ ןעמענ וצ טשינ יבא ,רעפלעב א רעדא
 רע ןוא ןדײש רימ טימ ךיז ליװ רע לײװ ,ראפרעד םאד טוט רע זא ,טגאזעג
 ןופ ךיק רעד ןיא רע טאה ןםעגעג ,תובוה ןבאה םיא ףיוא לאז ךע טשינ ליװ
 ןיא ןײרא טלאפ רע ןעװ .רעראנש ^ עטםגרע יד ןעמוק םע ואװ ,ץײרק ןעיולב
 טשרע זיא םאװ ,םענײא ןופ דײר טדער ןוא ןפא ץלא רע טגאז ״רחיצר רעד
 ־ראפ א ןופ ךוב א טימ טנעײלעגנא ךיז טאה רע .זיוה־םיעגושמ ןופ סיורא
 זיא ןוא טפיוטעג וצרעד ךיז טאה ןוא ןעיורפ טסאה סאװ ,ףאזאליפ ןטקור

 רע זא ,טגאזעג טאה רע .ראי קיצגאװצ ןוא ײרד וצ דראמטםבלעז ןעגנאגאב
 םאד ...לדײמ ןײק ןבאה טשינ לאז ךע ,ארומ םיוא דניק ןײק ןבאה טשינ ליװ
 רעגײזא ןײנ .ןפאלש ירפ עלא ןעײג אד .ןיזנאװ ןײז ןופ ליפשײב ןײא זיולב זיא
 טנעײל ןוא טעב ןיא רעגײזא ײרד זיב טגיל רע ראנ .טכאנ ןיוש ןעמ טכאמ
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 ןיא סיורא רעטעפש טפראװ רע םאװ ,ןכאז עכעלצונמוא ײלרעלא טבײרש ןוא
 .קנארטעג־ףאלש ןיא יװ ףלעװצ זיב טעב ןיא רע טגיל יר§ רעד ןיא .טםימ
 ,רעמיצ םאד ןבעגפיוא טזומעג לאמ ראפ א רימ ןבאה גנוריפפיוא ןײז בילוצ

 .ןטײקדליװ עשיםור יד ףיוא טשינ ךיז ןעמ טײטשראפ ׳עפארײא ןיא ׳אד לײװ
 טםאפ רע .טײצ רעד ןיא ןםע ןוא ןכאק ןופ דײר ןײק ןײז טשינ ךיוא ןאק םע
 ןיוש טלאװ ךע .קירעגנוה רע טרעװ טכאנ רעד ןטימ ןיא ןוא גאט ןצנאג א
 טמענ ןוא ךעלטרעצ רע טרעװ ׳םיא טניול׳ם ןעװ רעבא ׳ןפאלטנא מיא ןופ גנאל
 רע גיל ךימ טאה רע זא ,טרעכיזראפ ןוא ,ןגײלוצוצ הכמ א וצ דײר ןדער
 .ןסאלעגסיוא טײצ רעבלעז רעד ןיא רעבא ,רוחב־הבישי א יװ קידװעמעש זיא
 ראפ א ןעװעג ןטראד זיולב רע זיא ,ץײװש רעד ןיא ןעמוקעגנא ןיב ךע ןעװ
 ,רעטכאט א םטחוש א טימ םיקםע ןבאה וצ ןזיװאב ןיוש טאה רע ןוא ןטאנאמ

 .פאקרעטאלפ א
 טאה רעטכאט ןײד יוזא יװ סיװעג ךיד טםרעדנואװ וד ,ערעײט רעטומ
 ,ןגאז ןוא ,ײפש א ןוט ,ןײז ןאק ,טסעװ וד .דנאש ליפיוזא ןגארטראפ טנאקעג
 סאד באה ךע .אמאמ ,טכערעג טםיב וד .ןקעטש םעד טרעװ זיא טנוה רעד זא
 ךע לײװ ןוא ןבעל םאד ןכערבעצ טלאװעג טשינ באה ךע לײװ ןאטעג רעבא
 םענײא ביל ײז ןבאה טנײה סאװ ,ןעיורפ יד ןופ טשינ ןיב ךע .רוטאנ ןײמ ןאק
 ...לאמ ןײא זיולב ןביל םאװ ,ןטקעזניא יד יװ ןיב ךע .ןרעדנא ןא ןגראמ ןוא
 רעקיטראפ א טימ ןטאנאמ ײרד ךאנ ריד וצ ןעמוקקירוצ טלאװעג טשינ באה ךע
 טעװ׳ם זא ,טפאהעג ץלא באה ךע .ןטילעג ןוא ןײצ יד טצירקראפ באה ךע !ךארב
 קירוצ טײצ א טימ .םוטריא ןײז ןעזנײא ןוא רעטלע ןרעװ טעװ רע .רעסעב ןרעװ
 לאמעלא באה ךע .עשראװ ןײק ןרעקמוא ךיז ליװ רע זא ,ןדער ןעמונעג רע טאה
 ־עג טאה רע ליואװביוא ,הסדה יד ןסעגראפ טשינ טאה רע זא ,טקיטכעדראפ
 טציא םײװ ךע .ןיז ןיא טשינ םיא טגיל יז זא ,עקילײה םאדלא ײב ןריואװיש
 ןא ףיוא ןא ןעמוק וױרב עריא .ץנעדנאפסעראק א ןריפ ײז זא ,םיװעג ףיוא
 אזא ןיא ןלאפעגנײרא רע זיא ,טסואװרעד ךיז באה ךע ןעװ .םערדא רעדנא
 ןבראטשעג טראד טלאװ רע .ןכאװ עגנאל ףיוא ךירוצ ןײק קעװא זיא רע זא ,עכוי
 ןוא עדנײמעג רעד ײב טעברא ןא םעפע ןעמוקאב טאה רע רעבא ,רעגנוה ןופ
 .ראטערקעס א ןופ ןטםאפ םעד ןבעג טלאװעג ראגאז םיא טאה רעניבאר רעד
 טאטש ערעסערג א זיא ךירוצ לײװ ,קיטסניג םיא ראפ ןעװעג דארג טלאװ סאד
 דלאב זיא רע רעבא ,ןענעדראנײא ךעלרעה טנאקעג ךיז ןטלאװ רימ .ןרעב יװ
 ןײק טראפ רע זא ,רע טגאז טציא .ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןוא דימ ןראװעג
 זיא רע .טשינ רעדא ןראפטימ םיא טימ לעװ ךע ביוא לאגע ץנאג עשראװ
 ןקיטנײה ןײטש רע ףראד סאפ םעד טיול רעבא ,ראי קיצנאװצ ןוא עכעלטע טצייא
 טאה רע לײװ ,ןקורנײא ןזומ םיװעג טעװ רע .גנורעטםומ רעד וצ טםברעה
 זיא הםדה יד .ךאז ןײק טימ טשינ ךיז טנכער רע רעבא .רעלעפ ןײק טשינ
 עטצעל יד .ךיא וצ טראפ רע .םעיזוליא ןײק טשינ באה ךע .ןאמ ריא וצ שלאפ
 רעדמערפ א ףיוא יװ םורא ךיז טײרד ןוא טפיורשעצ ןצנאגיא רע זיא ןכאװ
 ,ץרוק .ןעמעלא ןוא ךימ ,ךיז :ןאק ןיא ןלעטשוצנײא ץלא טײרג זיא רע ,טלעװ

 ..,שטנעמ־רקפה א זיא רע
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 בוט־לזמ ןשטנואװעג טשינ ריד באה ךיא םאװ רימ ביגראפ ,רעטומ עביל
 באה ךע ןוא עגאל ןײד ײטשראפ ךע .םלעדנעה רעה םעד טימ טארײה ןײד וצ
 וטםאה םאװ .טײל עבארג ןענײז םטאקשומ יד .םעיםנעטערפ ןײק ריד וצ טשינ

 ...ור ןײד ןבאה אד ןיוש טםעװ וד זא ,ףאה ךע זןאט טנאקעג
 ןראפ ןלאז רימ ליװ רע .ןאט לעװ ךע םאװ טשינ ןײלא ךאנ םײװ ךע
 ןטערטפא ליװ רע .ןקילג ענעדלאג וצ ץלא ךאנ רימ טגאז רע ןוא ןעמאזוצ
 רעטםעװש ןײז ,רעגיװש רעד ראפ ןלעטשראפ ךימ ןוא לאפשערעט־ןײלק ןיא
 טנורג ןיא זיא רע .םעמומ ןוא םרעטעפ יד ךיוא יװ ,בר םעד ןדײז םעד ןוא
 רעגיװש יד טעװ טבײליפ ,טכארטעג באה ךע .ןעקנאדעג עשלגנײ טימ לגנײ א
 עקיצראה רעײז עכעלטע ןבירשעגנא רימ טאה יז .גנוקריװ א םיא ףיוא ןבאה
 זומ םע ןוא ,ןעמוק ןײז ףיוא טראװ הםדה זא ,קיטײצכײלג םײװ ךע .רעטרעװ
 ךע זא ,ןײז ןאק םע .רעטעפש רעדא רעירפ ךורב א וצ ןײגרעד זדנוא ןשיװצ
 ןוא ןםעגעגוצ ךיוא אד ןיוש זיא רימ ליואװביוא ,ןײלא ןפיול ןזאל םיא לעװ
 ןא ןעמוקראפ ריד טעװ וױרב ןײמ זא ,טשימעצ יוזא ןיב ךע .ריד ךאנ קנעב ךע
 ךיז טוט׳ם םאװ םעד ןופ גנולגיפשפא עקיטכיר א זיא םע .םיפ ןוא טנעה
 .ןפלעה רימ ןאק רע ראנ לײװ ,רעטומ עביל ,טאג רימ ראפ טעב .ןריהעג ענײמ ןיא

 .טענאב לדײא רעטכאט עכעלקילגמוא ןײד

 ןצבײב רבביפ^\2

1 

 ןעװעג זיא ,ןגיובנעלענעצאק ןד ׳ר ,עדײז םלשעה־רזוע ואװ ,לאפשערעט־ןײלק ןיא
 םאװ ,םעטאלב יד ןענעקירטםיוא ןעמונעג זײװכעלםיב חםפ ךאנ ןבאה ,בר
 לכײט םאד ןוא טזאלעג טאה זײא םאד ןעװ ,טײצ־םירופ טלעטשעג ךיז ןבאה
 ,לטעטש םאד טלגנירעגמורא ןבאה םאװ ,רעדעם יד ןיא .ןםאגעגםיוא טאה
 ,ךעלרעפנײװ ,םערגא ,ךעלדנעראב ,ךעלעפע ענירג ןזײװאב ןביוהעגנא ךיז ןבאה
 רערעײט ןראװעג טינש ןראפ ראי עלא יװ זיא לעמ .םענילאמ ,ןלעראמ ,ןשראק
 ,רעײא ,רעניה ףיוא לוז א ןעװעג זיא ראפרעד .דופ ןפיוא ןשארג ראפ א טימ
 ־ערעג א ןײז ראי־ײה טעװ׳ם זא ,טגאזעגםיואראפ ןבאה םירעיופ יד .טםביוא
 ־נופ .טנגערעג ךם א טאה׳ם ןוא עמעראװ ןעװעג ןענײז געט יד לײװ ,שינעט
 ןטעב עיםעצארפ א ןיא ןעגנאגעג יאמ שדוח ןיא םעיאג יד ןענײז ןגעװטםעד
 ריפ טימ ,ןעלטיה עשיליופ־טלא ןיא ,ןטאלאכ ענענײל ןיא םירעיופ .לזיױ םוצ
 ,ךעלכיט־פאק יד רעטנוא ךעלפײר ענרעצליה טימ םעטרעיופ ,ןדלארט ןוא ןקע
 ,רעדליב ,םימלצ ןגארטעג ןבאה ,םעקרעשטאפ ןוא ןלערק טימ ןעגנאהאב םעםקיש
 לעפאק םײב ןטעבעג ןבאה ײז .רגפ א ײב יװ טצרעקעלבעג ןוא טכיל ענעםקאװ
 ;ןגער־םקאלש ןופ טקײװעגםיוא רעדא טנערבראפ ןרעװ טשינ לאז האובת יד
 טשינ ןוא ןעגנאז יד ןופ רענרעק יד ןשערדםיוא טײצ רעד ראפ טשינ ןלאז ןטניװ
 ,תופרש ןײק ןכערבםיוא טשינ ןלאז׳ם זןגײװצ יד ןופ ןטכורפ ידךגאיפארא



 3*2 טאקשוונ עילימאפ יד

 טשינ לאז לװײט רעד ןוא ׳תומהב יד ןשיװצ ןטכוז ןייק ,גנעגרעטגוא ןײק
 ןבראדרא3 סאװ ,ן&ראװליומ ןוא זײמדלעפ תוגחמ רעדא קירעשײה ןײק ןקישנא

 •האובה יד
 קראמ ןיא םירחוס יד .רעגייטש רעײז ףיוא טריפעג ךיז ןבאה ןדײ יד
 .טעברא רעײז ןאטעג סהכאלמ־לעב ןבאה ןסאג־רעטניה יד ןיא .טלדגאהעג ןבאה
 ראהדרעפ יד טמעקעג ןבאה ךעלדײמ .סרעפיז טימ ןעװעג לופ זיא סאג־קירב יד
 טבעװעג ןבאה ןדײ .תולכ עטפאכראפ ןוא תומותי עטנלע ןופ רעדיל ןעגנוזעג ןוא
 ־ינ עקידמיארונ־םימי ןעגגוזעגוצ ײברעד ןוא ,ןלוטשבעװ ענרעצליה ףיוא ראה
 ןבאה סאג־פמולפ רעד ןיא .ןפײר ענרעצליה יד טצינשעג ןבאה ןעגגױ .םינוג
 ףיוא טפיוקראפ ןבאה רעמערק יד סאװ ,לוױטש טפאלקעג סרעטסוש עשידײ
 טכאמעג ןבאה סרעדנאב .ןצלעפ עשירעיופ טײנעג ןבאה רענשזריק .םידיראי יד
 רעד ליואװ יװ .םישובלמ עקיטראפ טײרגעגוצ ןבאה סרעדײנש־טעדנאט .רעסעפ
 ־רעגײז א ןעװעג ,לאפשערעט־ןײלק ןיא ,אד ןעגײז ,רעגײלק א ןעװעג זיא בושי
 סאװ ,רמז־ילפ עילעפאק א וליפא ןוא ,רעדניבנײא ןא ,דימשדלאג א ,רעכאמ
 רעטניה טסראיװ א .תונותח עשײוג לידבהל ןוא עשידײ ףיוא ןראפעגמורא ןענײז

 טאה סאװ ,לימרעסאװ א טאהעג ,םיפתוש ,ןדײ ײװצ ןבאה לאפשערעט־ןײלק
 ,קאטראט א ןענאטשעג זיא דלאװ םײב .טנגעג רעצנאג רעד ראפ ,ראובת ןלאמעג
 ־עגמורא ןעגײז רעײג־ףראד עשידײ .ןטסײל ןוא רעטערב ןטינשעג טאה^סאװ
 ןוא עקשטער ,סקאלפ ןוא גיגאה טפיוקעגפיוא ןוא רעפרעד יד רעביאיןעגנאג
 טאה לטעטש סאד סאװ .רעײא ןוא תופוע ,ךעלכעלעפ ןוא ךעלבלעק ,שזריה
 .טעטש עסיורג יד ןיא ןרעטיליפש טימ טקישעגקעװא ןעמ טאה ,טכיורבראפ טשינ
 יד .,דאובת טימ ןוא דלאװ טימ ,דרעפ טימ ןוא ןסקא טימ טלדנאהעג ןבאה ןדײ
 גנירעה ״ררוחס־טינש ןוא רעדעל ,טפאנ ןוא ץלאז טפראדעג ןבאה םירעיופ
 רעמוז סעװראב ןײגמורא טלאװעג טשינ רעמ טאה גראװגנױ סאד .ןזײא ןוא
 ןבאה ,סעטאכ עײנ טיובעג ןבאה סאװ ,רעקלעפראפ .רעטניװ סעשטפאל ןיא ןוא
 ראג רעדא ןעלדניש טצונעג ראנ ,יורטש טימ רעכעד יד טקעדעג יטשינ רעמ
 לאפשערעט־ןײלק ןיא סעראילאטס ײב טלעטשאב טאה׳מ .ךעלב יצ ,סעקװעכאד
 טלדנאהעגנײא וליפא ןבאה םײוג עכעלגעמראפ .ןלוטש ,ןשיט ,ןטעב ,קגעיש
 זיא׳ס .ןדײ יד טלעטשעגעצ ןבאה ץלא סאד .ןענאפאמארג ןוא ןענישאמ־ײג
 א ןוא סנבורג־ךלאק ,עינלעגיצ א ןוא ײרעיורב א טנגעג רעד ןיא ןעװעג אד
 טימ ןכײט ,רענטרעג־טכורפ םיצירפ יד ײב ןעגנודעגפא ןבאה ןדײ .ײרעבראג
 ־וצ טפראדעג טאה׳מ סאװ ,סעקארוב רעדא ,ןפאה ןצעזראפ וצ רעדלעפ ,שיפ

 .ןקירבאפ־רעקוצ ןוא רעזײה־יורב יד וצ ןלעטש
 געט־קראמ עסיורג יד .טזײלעג קינײװ ןעמ טאה םישדח רעמוז יד ןיא
 טציא ןענײז ןעמארק יד ןיא .םיבוט־םימי יד ךאנ טשרע ןביוהעגנא ךיז ןבאה
 טימ ןבעגוצפא ךיז טײצ טאהעג ןבאה טײלסנאמ יד .רעבײװ יד ןסעזעג בור׳ס
 .הרות־לוק א ןגארטעג ךיז טאה ךעלזײלק יד ןוא שרדמ־תיב ןופ .טײקשידײ
 ןגאז גאטראפ ןענאטשעגפיוא ןענײז ,ןענרעל טשינ ןענאק סאװ ,ןדײ עטסארפ
 ץנאג ןופ ךעלגנײ יד טימ טלענקעג םידמלמ יד ןבאה םירדח יד ןיא .םילי,דת
 טגרעלעג ײז ןבאה סאװ ,סניציבר ןעמוקעג ןענײז ךעלדײמ וצ .טכאנראפ זיב ירפ
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 ־עג טשינ ךיוא זיא ערה־רצי רעד .לזירג־הרוש א ןבירשעגרא§ ןוא ןעגעװאד
 רעכיב עלוםפ שטשאמאז ןופ טכארבעג טאה רעכאמרעגײז לאיתוקי .ןפאלש
 טאה׳מ .ןטםינױצ ןראװעג ןענײז םירוחב ראפ א .קעטאילביב א טעדנירגעג ןוא
 ןכאנ תבש ףיונוצ ךיז ןעמענ ןעגנױ־רעבראג ןוא םרעפיז יד זא ,טעדוםעג ךיז
 ־עמא ןײק קעװא ןענײז ערעדנא .1905 ןיא יװ ׳קײרטם א ןענאלפ ןוא טנלאשט

 •עקיר
 עקילאמא יד טאהעג טשינ רעמ טאה ׳בר רעד ׳ןגיובנעלענעצאק ןד ׳ר
 רע טאה ׳םנטײװצ ;קיצכא וצ טנעאג ׳טלא ןעװעג רע זיא ,םנטשרע .תופיקה
 טאהעג טשינ רע טאה ,םנטירד ןלארשי עשופ א לקינײא ןא טאהעג ןײלא
 ,רעטכאט רעד ןופ טשינ ןוא ,ריאמ יול ןוא קודצ ,ןיז ײװצ יד ןופ טשינ תחנ ןײק
 ־אב ןיוש זיא רע .ומוקמ־אלממ םרעטאפ םעד ןײז טלאזעג טאה קודצ .לקניפ
 יד ןוא ,דובכב ןטלאהעג טשינ ךיז טאה רע רעבא .הארוה־הרומ ןעװעג םנטײצ
 ־פיוא אד ןעמ טעװ ראי טרעדנוה ךאנ זא ,טגאזעגםיואראפ ןבאה םיתבה ילעב
 ןכוז ןעמונעג הנותח רעד ךאנ דלאב טאה ריאמ־יול .בר רעדנא ןא ןעמענ
 ראי קיצנאװצ רעביא ןיוש זיא ןוא ןענופעג טשינראג טאה רע רעבא ,תונבר א
 ךאנ דלאב טגעגפא יז טאה ,ןתנוהי ,ןאמ םלקניפ .טםעק םרעטאפ ןפיוא ןםעזעג
 .לשעה־רזוע ןוא עלהניד ,רעדניק ײװצ טימ טזאלעגרעביא יז ןוא ,הגותח רעד
 ןבראטשעג טאהעג זיא ןתנוהי רעד .ןײלא ןבילבעג לקניפ זיא ראי ןצנײנ עפאנק
 א טימ טאהעג הנותח יז טאה קירוצ ראי ײװצ א טימ .עיצילאג ןיא ץעגרע
 םישדח ראפ א ןבראטשעג זיא רע ראנ ,עטלעפ ׳ר ,םנרפ רעלאפשערעט־ןײלק
 זא ,ןטלאהעג טאה בר רעד ,הנמלא ןא ןעװעג ײנםנופ זיא לקניפ ןוא ךאגרעד
 ךיז ן׳קםע ליפוצ ןופ זא ,טלמרומעג ןבאה םידיםח .למיה ןיא םיא טפדור׳מ
 ־םיורא ןבאה ערעדנא .הרוחש־הרמ א ןיא ןלאפעגנײרא בר רעד זיא הריקח ןיא

 .הלבק ןיא טירבעגפא ךיז טאה בר רעד זא ,ןעגנורדעג

 ךיז רע טאה טגײלעג .רעקיטײצראפ א יװ טריפעגפיוא ךיז טאה בר רעד
 ןיא ןוא ,ןקאז ןוא ןזיוה עםײװ יד ןיא רע זיא ןפאלשעג .בירעמ ךאנ דלאב
 ןײש רעד ײב רע טאה טנרעלעג .תוצח וצ רע זיא ןענאטשעגפיוא .ןטק־תילט
 טעריװעגמוא ףיוא ,ןעפ רעגעזדנעג א טימ רע טאה ןבירשעג .לטכיל ןבלח א ןופ
 ,טשראב טימ טיורב :תעל־תעמ ןיא לאמ ןײא זיולב רע טאה ןםעגעג .ריפאפ
 טאה ןד ׳ר ואװ ,זיוה עשלהק םאד .םנרעדניר לקיטש ראד א ןוא ,לכיאי א
 טלשירקעג ךיז ןבאה םנקלאב יד .ןעקנוזעגנײא־בלאה ןעװעג ןיוש זיא ,טניואװעג
 טקעדאב ןעװעג ןענײז ןעלדניש יד .ןעמאװש־טניה ןסקאװעג ײז ףיוא ןענײז׳ם ןוא
 ,ןלוטש־רעטאפ יד .טלײשעג ךיז ןבאה בוטש־ןיד־תיב ןיא ןטעפאט יד .ךאמ טימ
 ־ראפ טלאװעג טאה להק .ןכארבעג ךיז ןבאה ,סעלטא ןלעג טימ ןגיוצעגרעביא
 ןיא ,אד .ןטלא םײב ןבײלב לאז ץלא זא ,טגנאלראפ טאה ןד ׳ר ראנ ,ןטכיר
 ,תוטיחש םיקצינלעמכ ןופ ךעלגרעב־םירבק ןבילבעג ןענײז׳ם ואװ ,ףיוה־לוש
 לוש עטלאק יד ןענאטשעג אד ךאנ זיא׳ם .לאמא יװ טריפעג ץלא ךיז טאה
 ,רעטםײמ ןשינעילאטיא ןא ןופ ןראװעג טצינשעג זיא סאװ ,שדוק־ןורא םעד טימ
 טימ טראפשעגרעטנוא ןעװעג ןענײז ןעלקניװ יד ואװ שרדמ־תיב םאד ןוא
 טראד ךיז ןטלאה׳ס זא ,טגאזעג טאה׳מ סאװ ,הװקמ עבורח יד :רענײטש םעפוק



 285 טאקשומ עילימא9 יד

 יורטש ךעלטניב ףיוא ןגעלעג ןענײז עקנארק יד ואװ ׳שדקה םאד ןוא ׳מידש ףיוא
 סאד ןגעלעג זיא םקניל .טערב־הרהט םאד ןענאטשעג זיא ריט רעד ראפ ןוא
 א ןוא הבצמ ענעקנוזעגנײא־בלאה א ןבילבעג ףיורעד זיא׳ס .םלוע־תיב עטלא
 ־עגסיורא זיא םאטש רעד זא ,טגאזעג ןבאה תונקז .םיוב־םינ רעטראדראפ
 וצ טרעהעג טאה םאװ ,םקנפ םענעטעמראפ ןיא .דראב םקידצ א ןופ ןםקאװ
 תונקת ןוא ןפארט ןבירשראפ ןעװעג ןענײז ,הליהק רעלאפשערעט־ןײלק רעד
 עלעג יד רעטניה ןטלאהאב יװ ךיז טאה בר רעד .קירוצ ראי רעטרעדנוה ןופ
 ־ןיד יד .לסעג־לוש ןופ בוטש־ןיד־תיב יד טלײטעגפא ןבאה םאװ ,ךעלגנעהראפ
 .עבראה ראנ טנקםפעג רע טאה תולאש .ןיז יד וצ טקישעגפא רע טאה סהרות
 טאה׳מ .טרעפטנעעג טשיג טאה רע ראנ ,וױרב םיא וצ ןבירשעג ןבאה םינבר
 ־רודיס א ןעמונעגנא ןטלעז טאה רע ראנ ,ןתירב ןוא תונותח ףיוא ןטעבראפ םיא
 רעטלע רעד ףיוא זא ,טפאהעג ןראי עלא טאה ןד ׳ר .תואקדנס א רעדא ןישודיק
 ןטשרעביוא םעד ןעניד ןענאק ט׳רע ןוא ור־וצ ןזאל ערה־רצי רעד םיא טעװ
 א ןריפ טזומעג רע .טאה ,רבק ןופ לעװש םײב ,טציא וליפא רעבא .החוגמב
 טאה רע .תורז־תובשחמ טימ ןעװעג לבלבמ םיא טאה רע .ןטש ןטימ המחלמ
 טקעװרעד טאה רע .הטמל־המ ןוא הלעמל־המ ןופ תױשק םיא ןיא טרעדורעגפיוא
 :חומ םעד טרעבגעעג טאה אישק עטלא יד .הנומא רעד ןיא תוקפם םיא ןיא

 ־עג טשינ זיא םנ ןײק .טמיוזעג ךיז טאה חישמ .ול בוטו עשר ,ול ערו קידצ
 ןלאז ןדיא טאטש .בצמה־לפשב ןבילבעג זיא קלאפ עטלײװרעדסיוא סאד .ןעש
 ,רעכיב עלוםפ ,רעטאעט ,תוםרוקיפא ןיא טזאלעגגײרא ךיז ןעמ טאה ,הבושת ןוט
 טריפרעד רע טאה ןיהואװ ?ןד ׳ר ,טבעלעג רע טאה עשז־סאװ .םײוגה תקוח
 ... ? טלעװ־רענעי ףיוא ןרעפטנע רע׳ט םאװ ? תילבת רעד ןײז׳ט םאװ י הדע ןײז
 ןפיוא בורע ןא טגײלעגפיורא ,לוטש רעד ןופ ןםירעגפיוא ךיז טאה ןד ׳ר
 ־ראפ ןעװעג זיא קידאפס רעטײרב רעד .ףיוה־לוש ןיא ןפיול טזאלעג ךיז ,רפס
 םאװ ,דראב יד .טעטםארכעצ עציפושז ענעטעמאם יד .ןרעטש ןרעביא טקור
 עכעלבלעג א ןעמוקאב רעדיװ טאה ,םײװ ןעװעג ןיוש קירוצ ןראי טימ זיא
 רעד .ןטשראב־ןעמערב טימ ןםקאװאב טכידעג ןראװעג ןענײז ןגיוא יד .הארמ
 ־םירבד טאלג טשינ ,ןדער וצ ןצעמע טימ שינעפרעדאב א טאהעג טאה בר
 ־םיורא טאה רע .קידײל ןעװעג רעבא זיא שרדמ־תיב׳ס .ןכאז־ךות ראנ ,םילטב
 ןיא קילב א טפאכעג טאה רע ,טלעטשעגנײרא קירוצ ןוא רפס א ןעמוגעג
 טמעטאעגנײא טאה רע .םײחה־ץע ןיא ,תועדהו־תונומאה ןיא ,תובבלה תבוח
 .תױתוא יד ןיא קילב ןטימ ןםעגעגנײא ךיז טאה רע .רעטעלב יד ןופ חיר םעד
 ןזוא עטונה ,הארי אל ןיע רצױה :םירקיע עלא ןופ רקיע רעד זיא סאד — הנומא
 ,ןגיובנעלענעצאק ןד ׳ר ,רע טאה עשז ןיוש ?תעד םדאל דמלמה ,עמשי אל

 ...?םלוע לש ונובר ןופ לכש רעמ

 ־דומלת ןופ ןעמוקעגנײרא זיא לגנײ א .טראװעג ,ןענאטשעג זיא בר רעד
 םיא טאה ןד ׳ר .לקאדרעםבײל ןפא ןא טימ ,ךעלהאפ ענעםאלפעצ טימ ,הרות

 .לקעב ןיא פינק א ןאטעג ,ןפורעגוצ
 ? אה ,וטסײה יװ —

 .השמ —
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 ז השמ ׳וטסנרעל סאװ ...!השמ —
 .ארמג ןוא ישר ןוא שמוח —

 ? אה ׳דײ א מיז טסליװ —
 ? ןעד יװ —

 1 השמ ,וטסביולג ןטשרעביוא ןיא —

 .יאדװא —
 ...!היהי ותנומאב קידצו .ריד זיא ליואװ —

2 

 ךײלק ןײק ןאב רעד ןופ ןעלדײא ןוא ןעלשעה־רזוע טריפעג טאה סאװ ׳רופ יד
 ־נײרא ךיז ןעמ טאה ךאנרעד .ײסאש ןטימ ןראפעג רעירפ זיא ׳לאפשערעט
 .רעדלעפ טײרפשעגסיוא ךיז ןבאה ןטײז עדײב ףיוא .געװ ןשיליופ ןפיוא טײרדעג
 ־סיוא סעטרעיופ ןבאה ןטײב יד ןשיװצ .ךיוה ןענאטשעג ןיוש זיא האובה יד
 סמערא ענרעצליה טקערטשעגסיוא ןבאה רעקערש־לגײפ .טיורקמוא טקילפעג
 .ײרעקארק א טימ םורא ןוא םורא ןגיולפעג ןענײז לגײפ .לברא ענעסירעצ ןיא
 .ןרישזאסאפ יד טסירגאב ׳ןשױלעפאק ענעיורטש יד ןביוהעג ןבאה םירעיופ יד
 לשעה־רזוע .טלכײמשעג ,רעמינפ עטלכיטאב יד טרעקעגמוא ןבאה סעסקיש
 .ךײרטסע ,דנאלשטײד־םורד ,ץײװש יד ןראפעגײבראפ טאהעג ראנ טשרע זיא
 זיא׳ס סאװ ,טפאשדנאל רעשיליופ רעד ןיא סעפע ןענופעג רע טאה ןגעװטסעדנופ
 רעביא ןגעלעג זיא סאװ ,טײקליטש עשילרעטסיוא יד :ץעגרע ןיא ןעװעג טשינ
 ןופ זיא רע ןוא ,רעשימײה א ,רעקירעדינ א טרעיוהעג טאה למיה רעד .ץלא
 ןענײז סאװ ,ךעלדנקלאװ יד .דרע רעד וצ ןלאפעגפאדא טנאזיראה ןטײז עלא
 .ןטלאטשעג ערעדנא ןעמונעגנא ,ןליופ ןיא ,אד ןבאה ,ןעמואװשעגמורא םיא ףיוא
 ןצלירג סאד :שינעמושז טעשודעגוצ ןײא ןיא טשימעגפיונוצ ךיז טאה ץלא
 יד ןיא שערפ ןופ ןקאװק סאד ,ןעניב ןופ ןעשזושז סאד ,ןלירג־דלעפ יד ןופ
 יז יװ ,טלטיורעגנא יװ סעפע ןוא ,ךעלמורק ןענאטשעג זיא ןוז יד .ןפמוז
 יד טימ ךעלפרעד יד .םיהטש עכאלפ יד ןשיװצ גנאג ריא ןריולראפ טלאװ
 ןשינעבײלברעביא יװ סנטײװרעדנופ ןעזעגסיוא ןבאה סעטאכ עטקעדאב־יורטש
 רעד .עקנאל א ףיוא רעײפ א ןדנוצעג ןבאה רעכוטסאפ .םיבושי עטלארוא ןופ
 טאה לעפאק םענעפא ןא ןופ .חבזמ א ןופ יװ ,ךײלג ןביוהעגפיוא ךיז טאה ךיור
 יז טאה סאװ ,רעצינש רעד .דניק־סוזעי ןטימ עמאמ עקילײה יד טקוקעגסיורא
 .רעתרבועמ א ײב יװ טנראפ ןופ ךיוב םעד ןביוהראפ ריא טאה ,טצינשעג
 ןעלצראװ ,טסימ־יק טימ טקעמשעג טאה טפול יד .לטכיל א טנערבעג טאה ןטנוא
 ןופ טכיוהעג טאה הװלש עקיטײצראפ א .טינש־ברע ןופ טײקרעגאמ רעד ןוא
 ־ץרוק יד ןופ ,קעװא טײװ ץעגרע טקוקעג ןבאה סאװ ,סעזאירעב עסײװ יד
 טימ ,םינקז יװ ענעגיובעגנײא ,סעברעװ עיורג־רעבליז יד ,סעפיל עקימאטש

 .פארא זיב דרעב
 ןגעלעג טציא זיא יז .טכאנ עצנאג א ןפאלשעג טאהעג טשינ זיא לדײא
 .טלמירדעג טאה יז ןוא ,עלעשיק א ףיוא טראפשעגנא פאק רעד ,יורטש ןיא
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 — לטיהךםפעש א ןיא ,םעצײלפ עטײרב טימ לדײ ןײלק א — הלגע־לעב רעד
 יצ ןםיװ וצ ןעװעג רעװש זיא׳ם .רעטרעװילגראפ א טנראפ ןופ ןםעזעג זיא
 ־פארא טאה לדרעפ םאד .תובשחמ עגײז טכארט רע רעדא ׳ןפאלשעגנײא רע זיא
 לשעה־רזוע טאה דלאװ־גערב םײב .טירט ײב טירט טגאפשעג ׳פאק םעד טזאלעג
 ־ךעפ רעטײרב א טימ ןיושראפ רעקירעדיג א .רעגײגיצ ןופ רעגאל א ןעזרעד
 רענרעפוק א טימ טעראפעג ךיז טאה ןגיוא עקידרעײפ טימ ןוא דראב רעצראװש

 ןיא רעבײװ .טעקאנ־רעטומ ןוז רעד ןיא ןפאלעגמורא ןענײז רעדניק .ןאפ
 ףיוא פעט טכאקעג ןבאה ,םרענײגיצ ראג ןבאה עניוזא םאװ ,ןצים עקיבראפ
 לשעה־רזוע טאה דנאלםיוא ןיא .רעבירג ןיא טנערבעג ןבאה םאװ ,ןרעײפ
 ןא םיא ראפ ןעװעג ןענײז ײז .רענײגיצ ןײק טנגעגאב טאהעג טשינ לאמנײק

 .םײה ןופ גאזנא

 םעלדאי יד .רעלעקנוט ןראװעג זיא׳ם ןוא ,דלאװ ןיא ןײרא זיא ןגאװ רעד
 רענעגײא רעד ןיא טרעלקראפ ,עטרעוױלגראפ ןענאטשעג ןענײז ןטײז עדײב ןופ
 טאה לדרעפ םאד .טעקוקעג טאה וקוק א .טליפשעג טאה לגיופ א .טײקנירג
 םאװ ,הנבם א ראפ יװ ,ןײטש ןבילבעג ,ןרעיוא יד טציפשעגםיוא לאמא טימ

 :טקעװעגפיוא יװ ךיז טאה רעבײרטנא רעד .יח־לעב א ןענא זיולב ןאק׳ם
 ...!אלאמ ,איװ —

 רעדיװ זיא רע .ךיז ראפ טפאגעג ,ײה לקעז א ףיוא ןםעזעג זיא לשעה־רזוע
 זיא רע .לאפשערעט־ןײלק ןײק ךיז טרעטנעענרעד רע .תומוקמ עטלא יד ןיא
 זיא רע טניז ראי ײרד עפאנק יד ןיא ןעגנאגעגכרוד לםיב שפיה א טאהעג
 רעד רעביא ןפאלטנא ,ןהםדה ןיא טבילראפ ךיז טאה רע .עשראװ ןײק קעװא
 ןיא טרידוטש ,ןעלדײא טימ ןליװ םענעגײא םעד ןגעק טאהעג הנותח ,ץענערג
 םירוחב יד זא ,ןבירשעג םיא טאה רעכאמרעגײז לאיתוקי .טעטיםרעוױנוא
 •עפארײא ןײק ןםירעגםיורא ךיז טאה רע .אנקמ עלא םיא ןענײז לטעטש ןיא
 ־עצ געװ ןפיוא ןראװעג זיא גוצנא רעד .טרעקעגמוא קירוצ ךיז רע טאה טציא
 יד ןענרעצרעד וצ טשינ .ךעלעײה ןוא ךעלעיורטש טימ ןעגנאהאב ,טשטײנק
 זיא׳ם ןוא טריזאר טאהעג טשינ געט ראפ א ךיז רע טאה ,ןדײז םעד ןוא ןעמאמ
 ןגיוא יד םיא ןענײז ןפאלש טשינ ןופ .לדרעב קיכעטש א ןםקאװעגנא םיא
 .טגײלראפ ןעװעג גנוצ יד םיא זיא ןלאזקאװ יד ןיא ןםע ןופ .טלטיורעגנא ןעװעג
 טשינ טאה רע םאװ ,בײװ א ןעמונעג טאה רע ?ןאטעגפיוא אד רע טאה םאװ
 םוצ ןלעטש ךיז ןכיג ןיא ףראד רע .םױדוטש םעד ןםירעגרעביא טאה רע .ביל
 ־תרשע יד ןטלאה וצ,ןריואװשעג ךיז לאמ לפיװ טאהעג טאה רע .וױזירפ
 ־תשא ןא טימ עביל א טריפ רע רעבא .קיטע רעדעי ןופ דוםי רעד ,תורבדה
 ־רעװ עלא ןצאשוצרעביא ענײז תומולח עשלגנײ יד טימ זיא םאװ ןוא ,ונ .שיא
 םעיראעט־שינעטנעקרעד יד ז טלעװ יד ןזײלוצםיוא ,תמא םעד ןעניפעג וצ ,ןעט
 ־פיוא טשינראג ,טכאמעג בורח ץלא ןבאה ,רעיוהנעפאש ,לעגעה ,עטכיפ ,טנאק ןופ
 רעבא .טנעמאדנופ רעקיטםײג רעקיצנײא רעד זיא םזיאעטנאפ רעד .טיובעג
 ך טכעלש םאװ ןוא טוג זיא םאװ ,ךעלטעג זיא ץלא ןעװ ך םיא ףיוא ןעמ טיוב יװ

 םאװ ך ןיװראד ןוא אזאניפש ךיז ןראפ יװ י ןבערטש םאװ וצ י ןפמעק םאװ ראפ
 יהלואג ןוא םזיחישמ ראפ ןצעזעג עקיבײא יד ןיא ןאראפ זיא טרא ןא ראפ
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 ־ךות ןגעװ סיואכרוד ןטכארט ,קנאדעג םעד ןעמענ§יונוצ טלאװעג טאה רע
 טקעטש רע ןעװ .חומ ןכרוד ןפאלעג םיא ןענײז תונױמד ײלרעלא רעבא .ןכאז
 ןעװ ...זלבור ןאילימ א טניפעג ןוא ײה לקעז םעד ןיא טנאה יד ןײרא טציא
 ןעמ טרעװ ,סע טקנירט׳מ זא סאװ ,לרעסאװ אזא טמוקאב ,לשעה־רזוע ,רע
 ןאק׳מ סאװ ,ןישאמ־טסול אזא טײהרעליטש ףיוא טיוב רע ןעװ ...!דנסיװלא
 ...!ןרעטש־סקיפ יד וצ ,רעטײװ וליפא ןוא ןטענאלפ יד,וצ ןעילפ ריא טימ
 ןהסדה טימ ןוא ,ןעלדײא ,ןעלהניד ,ןעמאמ רעד רצוא ןא טזאלעגרעביא טלאװ רע
 ףיוא דרע יד טזאלעגרעביא טשינ טלאװ רע ,ןײנ .סראמ ןפיוא קעװא רע טלאװ
 .רשױ טריפעגנײא טלאװ רע .לארשי־ץרא ןדײ ןבעגעגקירוצ טלאװ רע .רקפה
 ןבעל ןופ ןגירקסיורא לאז רענײא רעדעי זא ,גנונעדרא אזא ןפאשעג טלאװ רע
 ײז ןפראד סאװראפ זתױח יד טימ זיא סאװ ןוא ,ונ .סונעג םומיסקאמ םעד
 טשיג יז טלאװ רצוא םוש ןײק ?ןעלדײא טימ זיא סאװ ןוא יןדײל ליפיוזא

 ...!ןעלשעה־רזוע ,םיא ליװ יז .טקידירפאב

 ,תונױער ענײז טריפשרעד שוח םענעגראבראפ א טימ טלאװ לדײא ךײלג
 ,יורטש םוצ םינפ סאד ןסערפוצ ןופ .טצעזעגפיוא ןוא טקעװעגרעביא ךיז יז טאה
 ריא ןענײז ראה יד .ןעמארש עכעלטיור ןענאטשעג ןקאב יד ףיוא ריא ןענײז
 ־עגנײרא קיצנוק ןוא רוזירפ יד טכירראפ קנילפ טאה יז .טרעביושעצ ןראװעג
 דײלק א ןוא עזולב עסײװ א ןגארטעג טאה יז .ןעלדאנראה םוראנטניה טקעטש
 טימ ןעלשעה־רזוע טקוקעגנא טאה יז .ךעלעקטארק עצראװש ןוא עסײװ טימ

 .ןגיוא עלעג ראפ א
 ...ן אה ,רימ ןענײז ואװ —

 ...!לאפשערעט־ןײלק ןײק ןיוש ךיז ןרעטנעענרעד רימ —
 ןראװעג זיא׳ס סאװ ,ראנ עז ? םאק ןײמ זיא ואװ ? שאט ןײמ זיא ואװ —

 ...!ןלאדנאװ עניוזא !סעזילאװ יד ןופ
 יז רע טפעלש סאװ .סעיסנעטערפ טימ ןעמוקעגפיוא ךײלג זיא לדײא
 ןבעל רעײז ? לאפשערעט־ןײלק ריא גיוט סאװ ? ןקעה ענעפראװראפ יד רעביא
 עריא ןופ טלאװעג טפיוהרעביא רע טאה סאװ !ןיזמוא ןא יװ־ײס זיא ןעמאזוצ
 ,עגושמ זיא יז .ןליופ ןײק ןעמוקעג זיא רע סאװ וצ טוג ץנאג טסײװ יז ? ןראי

 ןזאל םיא ןוא ,עשראװ ןײק טקעריד ןראפ טפראדעג טאה יז .טשינראג רעטײװ
 אזא ןיא טרעטנאלפעגנײרא יז טאה רע ,למיה ןיא טאג !ליװ רע ואװ ןפיול
 טלאװ עטסעב סאד .ןכירקוצסיורא יוזא יװ טשינ רעמ ןײלא טסײװ יז זא ,ץענ
 ...!תונױזב יד וצ קע ןא טכאמ ןוא ענידאי לשעלפ א סיוא טקנירט יז ןעװ ,ןעװעג
 יד .ןײטשראפ טשינ לאז הלגע־לעב רעד ,שטײד ףיוא ץלא סאד יז טאה טדערעג
 מאה ,טדערעג טאה יז תעב .עקיציפש ןפיל עריא ןופ ןלאפעג ןענײז רעטרעװ
 טאה לאמ וצ לאמ ןופ .ןפײלש יד ,ןקאבניק יד ,זדלאה רעד ;טגעװאב ץלא ךיז
 ןזיװאב ךיז ןבאה׳ס ןוא ,פיל עטשרעביוא יד ץראשראפ א ןאטעג ריא ײב ךיז

 .עפראש ןוא ערעטיש ,ןײצ עלאמש יד
 עלא יד ןופ ןיז רעד זיא סאװ .ןגיװשעג ןוא טקוקעגנא יז טאה לשעה־רזוע
 רעד ראפ ןלעטשראפ יז טלאזעג טאה רע .ךאמפא ןא טאהעג ןבאה ײז ?דײר
 ןיא געט ראפ א ריא טימ ןבײלב וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טאה רע .החפשמ
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 טאה יז .דייר עטסיזמוא זיא. עקירעביא םאדלא .רעטעפ־ףיטש םײב עשראװ
 .ןעלדײא ׳יז טשינ ׳ןהםדה ביל טאה רע זא ,טםואװעג הפוח רעד רעטנוא דלאב
 טארײה ןופ טנעמירעפסקע ןא (ןרעײז םוקפיונוצ םעד ןפורעגנא טאה ןײלא יז
 רענעגײא ריא ןיא ,סײװ־ףיוא־ץראװש ןזײװ ריא םאד ןאק רע ...עביל ןא

 ...טפירשטנאה

 ײבראפ ןעמ זיא רעירפ .לאפשערעט־ןײלק ןײק ןראפעגנײרא זיא רופ יד
 סנײא טקורעגפא ןענאטשעג ןענײז ךעלזײה עטלאמעג־סײװ יד .סאג עשײוג יד
 ײװצ ןשיװצ ךיז טאה טראד ןוא אד .ןטימ ןיא ךעלדנטרעג טימ ,ןרעדנא ןופ
 ־ראפ ןעװעג ןענײז ךעלרעטםנעפ יד .דלעפ־לפאטראק א ןםירעגכרוד רעזײה

 א טאה טראד ןוא אד .פעט־ןעמולב טימ טלעטשאב ,ךעלגנעהראפ טימ ןעגגאה
 ־עגנא טאה עםקיש עםעװראב א .ךעלבײש יד רעטניה טמעראװעג ךיז לצעק
 ןבאה׳ס ןוא ןגיובעגנא ףיט ךיז טאה יז .רעםאװ רעמע ןא םענורב ןיא טפעש
 ןעמוקעגםיורא זיא ריט א ראפ .עקלאה רעד ןופ ךעלעציפש יד טקוקעגםיורא
 ךריק יד ןענאטשעג זיא םאג קע ןיא .טניה עטאלדוק ײװצ טימ עיוג עקיד א
 רעד ןגעקא ןטכיולעג ןבאה םימלצ עטדליגאב ײװצ .ןציפש ײװצ יד טימ
 יד טקוקעגרעפא טאה רעמײב־ןאטשאק טימ ןטראג א רעטניה ןופ .רעײפ יװ ןוז
 ןגאװ רעד טאה דלאב .ןלאטסאפא עקידרעב טימ טלאמאב טנעװ יד ׳עװקרעצ
 ,ענעםירעגפא ,ערעכעה ןעװעג אד ןענײז רעזײה יד .קראמ ןיא טײרדעגנײרא ךיז
 הרוהס יד .ךעלכעלעטש ןוא רעבלעװעג טימ ,ןרעדנא םוצ םנײא טקירדעגוצ
 ,פעט ענרעזײא ןוא הרוהם־טינש :עטשימעג א ןעװעג זיא ןעמארק יד ןיא
 ןופ למערוט ןיא רעגײז ןפיוא .סמעזעב ןוא רעדעל ,גײצעגבײרש ןוא טפאנ
 לאיתוקי ײב .ףלעװצ ןזיװעג ןראי המפ טניז םרעזײװ יד ןבאה טארטסיגאמ
 ־רעגײז לאיתוקי .ןלעטשפא ךיז ןםײהעג לשעה־רזוע טאה בלעװעג סרעכאמרעגײז
 טעמכ זיא סאװ ,עצײלפ רעמורק א טימ ,רענײלק א ,ןעמוקעגםיורא זיא רעכאמ
 ־אק ןדײז א ןיא ןוא ןזיוה עטפײרטשעג ,לקער ןםפיר א ןיא ,רעקיוה א ןעװעג
 לאיתוקי .לוױטקאפש א יןםעזעג זיא גיוא ןקניל ןרעביא .פאק ץיפש ןפיוא עלעפ

 .רופ רעד ןופ פארא זיא לשעה־רזוע .ןושל ןא יװ ןבילבעג זיא
 !טשינ ךימ טנאקרעד ריא ,רימ טביולג —

 ...!לשעה־רזוע —
 .טײהרעמוטש ןעמונעגמורא ךיז ןבאה ײז

 וד זא ,ןאטעג ןסיװ וצ טשינ וליפא טסאה ...!יתללפ אל ךינפ תואר —
 — יורפ ןײד יאדװא זיא סאד ...!טסמוק

 — םיא ןגעװ טלײצרעד ריד באה׳כ .ץיװרוה לאיתוקי ׳ר זיא םאד ,לדײא —
 ...תירב ןײז ףיוא ןעװעג ןיב׳כ .ךײא ראפ ןאמ רעײא ןאק׳כ —

 .ןסעזעגנײא קירוצ זיא רע .ןעמוקוצוצ רעטעפשי טגאזעגוצ טאה לשעה־רזוע
 :לאמא טימ ןעזרעד ץלא טאה׳מ .םאג־לוש ןיא ןראפעגנײרא ןעמ זיא דלאב
 5 טײטש׳ם יװ ,דרע רעד ןיא ןבארגעגנײא ףיט ןעװעג זיא סאװ ,לוש עטלא יד
 םאד .אסכ־יתב עשיטאטש יד ,שדקה סאד ,דאב םאד ;׳ה ךיתארק םיקמעממ
 ןראװעג ראי ראפ יד ןיא זיא ,טניואװעג טאה עדײז רעד ואװ ,זיוה עשלהק
 ןופ .קירעדינ הנושמ ןוא םורק ןםעזעג ןענײז רעטםנעפ יד .ןעקנוזעגנײא־בלאה
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 ןגאזנא ן§אלעג ׳םינפא ׳זיא ץעמע .לכיור םײװ א ןעגנאגעגפיוא זיא ןעמיוק
 יד !רעבײװ ײרד םיורא ןענײז ריט רעד ראפ לײװ ,הרושב יד החפשמ רעד
 זיא ןקור םעבאב רעד .רעטםעװש םלשעה־רזוע ,עלהניד ןוא עבאב יד ,עמאמ
 .ןשטײנק טימ לופ ,גײפ א יװ טראדעגנײא — למינפ םאד ,קיכעלײק ןראװעג
 עלעבמעג ןקיציפש ןפיוא .ןעגניר עלעג ןענאטשעג ןענײז ןגיוא עבירט יד רעטנוא
 א ,ןלוקאפש יד רעביא קוק א ןאטעג טאה יז .לדרעב םײװ א ןםקאװעג זיא

 .קיפישט ןטימ ןאטעג לקאש
 !שטאד רעראװ א !ךיד ןאקרעד׳כ יצ רוםא ? וד טםיב םאד —

 טימ ךיש־קעטש ןיא ,קאר־בוטש טראם א ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא עמאמ יד
 ראפ יד ןיא זיא ןיק רעד .פאק ןטלאגעגפא ןרעביא לכיט א ןיא ןוא ןקאז עםײװ
 ־עג ןענײז ןעלקניװ־ןגיוא יד ןיא .רעפראש — זאנ יד ,רעלאמש ןראװעג ראי
 א ןאטעג יז טאה ,ןעלשעה־רזוע ןעזרעד טאה יז ןעװ .ךעלעשטײנק ןצענ ןענאטש

 .השוב ןופ יװ ןעמאלפ ןעמונעג טאה םינפ עםאלב םאד .טנעה יד םיוא טײרפש
 ...!טבעלרעד םאד באה׳כ זא !םנײמ דניק —

 ןיא ןראװעג זיא יז .ןקאב עטלצנורעג יד ןיא טשוקעג יז טאה לשעה־רזוע
 טנאװעגטעב טימ ריא ןופ טקעמשעג טאה׳ם .גנירג ןוא ןיד־הנושמ םמערא ענײז
 טאה עלהניד .ןצלאזעג ןוא טכײפ ןראװעג םיא ןענײז ןפיל יד .תואופר ןוא
 ןעװעג טשינ דארג זיא ,לדוד־השנמ ,ןאמ רעד .טאהעג הנותח קירוצ ראי א טימ
 ןגארטעג טאה יז .ןענאקרעד םוצ טשינ טרעדנעראפ ןראװעג זיא יז .טאטש ןיא
 .רענעלק יװ םעפע ןוא ,רעקיד ןראװעג זיא יז .לטײש טײרב א ןוא דײלק זיול א
 ־רעד יד ,ןגיוא עקידרעםאװ עריא ןופ טקוקעגםיורא טאה טײקטרעדורעצ א

 .םעלק א ןיא ןבילבעג זיא םאװ ,ןצעמע ןופ טײקנקארש
 ...!ןא ראנ םיע ץטקוק ,עמאמ —

 ,ןעמאמ רעד וצ יא טגאזעג לשעה־רזוע טאה — לדײא ,יורפ ןײמ זיא םאד —
 .רעטםעװש רעד וצ יא

 .ןאט וצ םאװ טםואװעג טשיג טאה יז .לקאװ א ןבעגעג ךיז טאה לקניפ
 .טשוקעצ ריא טימ ךיז שיגעלקנעװק א ךאנ טאה לדײא

 .רעםאװ םנפארט ײװצ יװ .לשעה־רזוע יװ יונעג םיוא טעז רעגיװש יד —
 ...!רעטכאט ןײמ וטםיב ,בײװ םלשעה־רזוע טםיב וד זא —

 ןפורעגנא ךיז עלהניד טאה — ןבירשעג ץלא זדנוא טאה לשעה־רזוע —
 רימ זא ,אד זיא גנאל יװ !שילרעטםיוא יוזא ראפ רימ טמוק׳ם — ןעלדײא וצ

 ?ךעלדנײטש ןיא טליפשעג ךיז עדײב ןבאה
 וצ יװ ,טכעלפ םײב רעגניפ ןגערב יד טימ פאט א ןאטעג ךיז טאה יז ןוא
 טגארט ןוא לבײװ א ןיוש זיא יז ,ראה יד ןריושעגפא ריא טאה׳מ זא ,ןזיױו

 .לטײש א ןיוש
 :החפשמ עצנאג יד ןפאלעגנא ךיז זיא׳ם ןוא טרעיודעג גנאל טשינ טאה׳ם
 ,לדנימ עמומ יד ,ריאמ־יול רעטעפ רעד ,לםיז עמומ יד ,קודצ רעטעפ רעד
 רעד .םעטנכש ןוא םינכש ןעמוקעגנא ךיוא ןענײז׳ם .רעדניק־רעטםעװש יד
 רעד .דײר עטצראהאב ,שינעשטניװ ,שיגעשוק טימ לופ ןראװעג זיא ךיק םעבאב
 ,םעזילאװ ריפ יד ןוא טרעפוק ןםיורג םלדײא ןדאלעגפא לײװרעד טאה הלגע־לעב
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 ,ןכוק טימ ןקעמש ןעמונעג טאה׳ם .ןטמא־לאצ ןופ ךעלטיװק טימ טפעלקאב
 טאה ׳עפאק רעד רעטנוא ,םופײרד ןפיוא .עװאק ןוא ךלימ רענעלאװעג־שירפ

 ךעלטײש ןײק טימ טנערבעג טשינ רעמוז אד טאה׳מ .רעײפ א טרעקאלפעצ ךיז
 ־נא ןבאה ךעלדײמ יד םאװ ,םעקשיש ןוא ךעלגײװצ־ענםאם טימ ראנ ,ץלאה

 .דלאװ ןופ ןגארטעג

3 

 ־עג זיא ,ןילבול ןופ רעהא ןעמוקעגנא זיא םאװ ,גנוטײצ רעשיליופ רעד ןיא
 ־ײרטםע םעד ןםאשעג טנעדוטם רעשיברעם א טאה אװעיאראם ןיא זא ,ןענאטש
 ץנארפ ,רעםײק רעשיכײרטםע רעד זא ןוא ,בײװ ןײז ןוא ץנירפ־ןיורק ןשיכ
 רעקײטפא רעד ,ראטקאד רעד .ןברעם יד וצ עטאנ א טקישעג טאה ,ףעזאי
 ערעײז ןוא ײז תעב ,טנװא ןיא ןגעװרעד טדערעג ןבאה רעשדלעפ רעד ןוא

 רעבא .ןטראק ןיא.טליפשעג ןוא ראװאמאם ןופ ײט ןעקנורטעג ןבאה רעבײװ
 ןיא ךיז טוט׳ם םאװ עלאמ .ןעגנאגרעד טשינ םעײנ יד זיא ןדײ עטושפ יד וצ
 טלגנירעגמורא ,ןאב א ןופ טײװ ןגעלעג זיא לאפשערעט־ןײלק !טעטש עםיורג יד
 טכאנראפ .רעגײטש ןטלא ןפיוא טריפעג אד ךיז טאה׳מ .רעדלעװ־ענםאם טימ
 םײוג יד ןפורעג ןעמ טאה םאד .רעטםיולק ןיא קאלג רעד ןעגנולקעצ ךיז טאה
 עגנאל ןיא םעיוג ןעמוקנא ןעמונעג ןבאה םאג רעשיוג רעד ןופ .עםעמ ףיוא
 ,ןעלפאנק עקירעדינ ןוא ןציפש טימ ךיש עשידאמ־טלא ןיא ,רעדײלק עצראװש
 טימ טלקיװעגמורא פעק יד ,רעזדלעה יד ףיוא םימלצ ןוא םעקרעשטאפ טימ
 .ןלוםפ־ףירט עטשײלעג־דלאג ןגארטעג ײז ןבאה טנעה יד ןיא .ןלאש עצראװש
 ־םידיםח יד ןיא ,שרדמ־תיב ןיא ,לוש ןיא ןײג טזאלעג ךיז ןבאה ,לידבהל ,ןדײ
 .עשאפ רעד ןופ יק יד ןבירטעגקירוצ ןבאה רעכוטםאפ עםעװראב .ךעלביטש
 ־בוטש ןוא םעטםאבעלאב יד .טםימ־יק ץעלפ טימ לופ ןראװעג ןענײז ךעלםעג יד
 יד ןיא .ןקלעמ טצעזעגקעװא ךיז ,םקעפאקש יד ןעמונעגםיורא ןבאה ךעלדײמ
 טצעזעג ןיוש ךיז טאה ןוז יד .ןרעײפ ןדנוצעגנא ןעמ טאה םנוױוא ןוא ןכיק
 .םנקלאװ עקידרעײפ טימ ןעװעג לופ זיא ברעמ רעד רעבא ,דלאװ ןרעטניה
 ןבאה םאװ ,רעדלעװ־ענםאם יד .הנבל עלופ יד םיורא םנטײצאב ןיוש זיא ןגעקא
 ןוא ןרופרופ ןראװעג ןענײז ,לטראג א יװ ,לאפשערעט־ןײלק ןעמונעגמורא
 ,זאר־בלאה ,ץראװש־בלאה טלגיפשעגפא ךיז טאה םאװ ,לכײט םײב .ךעליולב
 טאה שינעגנילק ליטש א .ךלימ יװ עםײװ ,לפענ ןליונק טלקײקעג ךיז ןבאה
 יד ןשיװצ ךעלעקעלג טימ שינעפעשאב א ןופ יװ ,טפול רעד ןיא ןגארטעג ךיז
 .שינרעטאלפ ,שינעשזושז ,שינעמושז טימ ןעװעג לופ זיא ריװא רעד .לגילפ
 .ןעגנאגעצ טאהעג ןיוש ךיז ןענײז ,רעדניק־רעטםעװש יד ,םעמומ יד ,םרעטעפ יד
 •טעב ןפיוא טגײלעגוצ ךיז טאה יז ןוא גאטײװ־פאק א ןעמוקאב טאה עמאמ יד
 ןופ ןענעװאד טלעטשעג ךיז טאה עבאב יד .לאמטכאנ טכאקעג טאה עלהניד
 ,לביטש ןטשרעטניה םעד ןיא קעװא טאהעג זיא לדײא .רודים־החנמ־ןברק
 לפײה םעד ףיוא םיורא זיא לשעה־רזוע .קלאפראפ םעד ןבעגעגפא טאה׳מ םאװ
 םעד .םיוצ א טימ ףיוהלוש ןופ טלײטעגפא ןעװעג זיא םאװ ,לזײה ןרעטניה
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 םאװ ׳םיובלפע םעד ןיא .ןסקיװעג ײלרעלא טימ ןעװעג לופ זיא לפײה םנדײז
 יװ טילגעג ךעלטעלב יד ןבאה העמוז ןיא טעפש ךעלעפע ןבעגעגםיורא טאה
 ןזארג יד ןשיװצ .שטנעמ א יװ ךיוה ןענאטשעג זיא עװיפארק יד .ךעלמעלפ
 ײלרעלא ,ךעלמילב־ךופ ׳ךעלמילב עלעג טקוקעגרעפא ןבאה רעצכעטײרק ןוא
 ןדאב רעד .ןעמאנ רעײז טםואװעג טשינ טאה לשעה־רזוע סאװ ׳רעצכעצארפש
 ׳םירעװ ןוא םיצרש ײלרעלפ ׳ןלירג ׳ןפראװליומ ,זײמדלעפ ןופ טכראשעג טאה
 .ךיז ראפ טקוקעג ןוא ןענאטשעג זיא לשעה־רזוע .טעמדיװעג אד ךיז ןבאה סאװ
 ךיז רע טאה ״רחפשמ רעד טימ טכארבראפ טאה רע םאװ ,העש ראפ יד ןיא
 םעד ןטלאהעגראפ טאה קודצ רעטעפ רעד ,ןכאז עדליװ ךם א טרעהעגנא טאהעג
 תונבר םאד ןעמענוצ םיא ליװ ןוא םיא ףיוא טבארג רע זא ,ריאמ־יול רעדורב
 טאה יז זא ,לסיז עמומ יד טקידלושאב טאה לדנימ עמומ יד .ראי טרעדנוה ךאנ
 ןוא ןטלאק א טרעפוק ןיא טגײלעגנײרא ןבאה ריא לאז יז .ףושיכ א ןאטעגנא ריא
 ־םיוא ןבאה םירוחב יד .ןזגורב ךיז ןשיװצ טריפעג ןבאה ךעלדײמ יד .םעזעב א
 טימ לופ רע זיא יוזא ,זיא בושי רעד ןײלק יװ .ןרעדנא ןפיוא רענײא טדערעג
 ןיא טמיורעגנײא םיא טאה עמאמ יד .שינעקירד־ץראה ,דשח ,תקולחמ ,סעכ

 .םיאנוש־םד ריא ןענײז םנירעגעװש יד זא ,רעיוא
 ןשטניװ ײז םאװ — טגאזעג םיא יז טאה — .ןגיוא יד טימ ךימ טםע׳מ —

 ...רעדלעפ עטםיװ עלא ףיוא ןלאפ לאז ,רימ
 .לביטש ןטצעל ןופ רעטסנעפ םעד ןיא קוק א טפאכעג טאה לשעה־רזוע
 טקאפעגםיוא ןוא ןענאטשעג זיא לדײא .טכיל א טנערבעג טראד ןיוש טאה׳ם
 רע .ןכאװ ןבײלב וצ אד טײרגעג ךיז טלאװ יז יװ רעגײטשא ,טרעפוק םעד
 ןגעקא .ךיז טימ ןײלא זיא יז יװ ריא ףיוא ןקוק וצ טײהנגעלעג א טאהעג טאה
 ןגיוא יד רעטנוא .טסנרע־הנושמ ןעזעגםיוא םינפ םאד טאה לטכיל ןופ ןײש רעד
 .טשטײנקעג ךיז טאה ןרעטש רעלאמש רעד .רעדער עלעקנוט ןענאטשעג ןענײז
 קירוצ ,טלקנעװקעג ךיז ,ףיורעד טקוקעג ,ךאז עםײװ א ןעמונעגסיורא טאה יז

 ןײז זיא יורפ עקיזאד יד זא ,ןטכארט וצ ענדאמ ןעװעג זיא׳ם .טגײלעגנײרא
 ...םענײז טימ לאזקיש ריא ןדנובראפ טאה יז .בײװ

 טאה תונויער ענײז טכארטעג ןוא ןענאטשעג יוזא אד זיא לשעה־רזוע יװ
 ןופ טשינ טלאטשעג א יװ ,םיצולפ ןםקאװעגסיוא זיא רע .עדײז רעד ןזיװאב ךיז
 יד ,טלפענקעצ עציפושז יד ,טקורראפ ןעװעג זיא קידאפס רעד .טלעװ־רעד
 ־עג זיא דראב יד .ןקאז ןוא ןזיוה עםײװ יד רעביא טלקאשעג ךיז ןבאה תיציצ

 ,סטכער טײרדראפ ךיז ,םקניל ןאפש א ןאטעג טאה רע .טניװ ןיא יװ ,םורק ןעגנאה
 ףיוא קור א ןאטעג ךיז טאה לשעה־רזוע .ןעלשעה־רזוע ןבענ ןײטש ןבילבעג

 .ןפיולטנא וצ יװ ,קירוצ
 .לשעה־רזוע ז טראד וטסײה יװ ? אה ,וד טםיב םאד —

 .עדײז ,אי —
 .ןםקאװעגפיוא ,ךיז טכוד ,טםיב .םבילע־םולש ,ונ —

 .ןײז ןאק —
 ־לזמ ,ונ .וױרב א ןעמוקעגנא זיא׳ם .טאהעג הנותח טסאה .ץלא סײװ׳כ —

 ,..קנאשעג־השרד ןײק ןבעגעג ׳שינ ךאנ ריד באה׳כ .בוט
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 .סיוא טשינ טכאמ׳ס --
 ?אה ׳השרד ׳אק טגאזעג טשינ יאדװא טסאה —

 .הנותח עליטש א ןעװעג זיא׳ס —
 ך לארשיו־השמ־תדכ ןעװעג שדקמ שטאכ יז טסאה —

 .החפשמ רעמורפ א ןופ טמאטש יז .עדײז ׳אי —
 זהלעמ א ריד ײב ןעד זיא׳ס —

 .יאדװא —

 ...תצקמב־הדומ א ראנ ׳לכה־רפוכ ׳אק ׳שינ ,םינפא ,טסיב ן סע טמוק יװ —
 .טאג ןיא טשינ ןקײל׳כ —
 ? וטסנקײל עשז־סאװ ןיא —

 .ןשטנעמ ןיא —
 1 השמ־תרות ןיא טסנײמ —

 .ןגיװשעג טאה לשעה־רזוע
 ךיז טאה רע ראנ ׳ארוב א אד זיא׳ס .תונעט עלא יד ,סײװ׳כ ,סײװ׳כ —
 רעד זא ,ןגאז רעדיװ ערעדנא .היה ןרקש השמ .ןעװעג הלגמ טשינ םענײק וצ
 ...!רקיע רעד זיא םאד .ץלא געמ׳מ ו זיא לכה־ךס רעד .תוקלא זיא עבטה ךרד

 .עדײז ,ןײנ —
 אד וטסנאק םאװ .טימ םוק ,טסליװ וד ביוא .החנמ ןענעװאד ײג׳כ —

 זןרילראפ
 .הברדא .עדײז ,אי —

 .דײ לקיטש א ךאנ טסיב זא ,ןעז ןעמ לאז —

 ןענאפש טזאלעג ךיז ןבאה עדײב ןוא לברא םײב ןעמונעגנא םיא טאה ןד ׳ר
 טקוקעגכאנ ןוא טלעטשעגפא ךיז ןבאה ,ךעלגנײ ,םירוחב ,ןדײ .ףיוה־לוש ןטימ
 טנעה יד ןשאװעג ,שילאפ םעד ײבראפ ןענײז לקינײא ןוא עדײז .עטפאגראפ
 טקנאצעג טאה תורנ־השש ןיא .שרדמ־תיב ןיא ןײרא ,םאפטנאה םענרעפוק םײב
 םעצילאפ יד .סנטאש עגנאל ןפראװעג ןבאה רעמעלאב ןופ ןלײז יד .טכיל א
 ןםעזעג ךאנ ןענײז ןשיט יד םורא .ףיורא זיב םירפם טימ ןעװעג לופ ןענײז
 .ןינע ןא וצ ןענרעלוצ טװאורפעג ןײש רעשטשוטמ רעד ןגעק ןוא םרענרעל
 טימ רוחב א .ירשא ,תונברק טגאזעג ,קירוצ־ןוא־ןיהא טנאפשעג ןבאה רענעװאד
 .טנעה יד טימ טעכאפעג ,לקניװ א ןיא טלקאשעג ךיז טאה תואפ עטרעביושעצ
 ןופ .עלײשטאפ רעטיור א טימ ןדנעל יד טלקיװעגמורא טאה דײ רעטלא ןא
 .דימת ידגנל ׳ה יתיװש וטפירשפיוא עטיור יד ןטכיולעגרעפא טאה יתיװש
 טראפשעגרעטנוא ןבײל עטדליגאב ײװצ ןבאה שדוק־ןורא ןופ םמיזעג ןפיוא
 .ןנברד־שידק א ,אנוגכ א ,םידומ א טקוקעגפארא טאה טנעװ יד ןופ .תוחול יד
 ןטײז עלא ןופ .לארשי חצנ ןוא תינעת ,ביוטש ,בלח טימ טקעמשעג אד טאה םע
 ־עג זיא לשעה־רזוע .םכילע־םולש ןבעגפא םלוע רעד ןאטעג זאל. א ךיז טאה
 עדמערפ יד ןיא ןעגנאגעגכרוד זיא רע םאװ ,ץלא .רעטמוטשראפ א ןענאטש
 ,ןענורעצ ןראװעג זיא טײצ יד .טשינוצ ןראװעג תושמשה־ןיב ןיא זיא ,תומוקמ
 ןכרוד ןפאלעגכרוד םיא זיא -- םײה עתמא יד זיא םאד .שינעדנעלבראפ א יװ

 ...ןיציקה לכ ולכ ןײז טע׳ס זא ןפיולטנא ךיא לעװ רעהא — .חומ
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 ןיד־תיב ןיא .םײהא ןדײז םעד טימ ןעגנאגעג לשעה־רזוע זיא בירעמ ךאנ
 ־ולימ רעד רעטנוא טקורעגנײרא טנערבעג פמאל־טפאנ רעד טאה בוטש
 ־כיל ןראװעג זיא׳ם ןוא רענערב ןיא טיונק יד טײרדעגפיוא טאה ןד ׳ר .ןײש
 זא ׳ןעניז ןיא ןגעלעג םיא זיא׳ס .טקוקעגמורא ךיז טאה לשעה־רזוע .רעקיט
 ־עגנײא יװ ןראװעג ןראי יד טימ זיא יז ראנ ,םיורעג זיא בוטש־ןיד־תיב יד
 ־םיורא ןבאה׳ם ןוא ןםירעגפא ןעװעג קניט רעד זיא ןקלאב ןפיוא .ןפמורש
 .טלײשעג ךיז ןבאה טנעװ יד ףיוא ןטעפאט יד .ךעלעקעטש־ריור יד טקוקעג

 ןענײז םאװ ׳ןלוטש יד ןיא .למיש רעכעלםײװ א טצנאלגעג טאה טראד ןוא אד
 ןענאטשעג םיפ יד ןענײז ,סעלטא ןטעפעטעצ ןלעג טימ ןעװעג ןגיוצעגרעביא
 טקוקעגםיורא ןבאה גוצרעביא ןופ .טקנעלעגסיוא ךיז ןבאה ןענעלנא יד ,םורק
 ־נא ןפיוא םנײא ,םירפס עטנפעעצ ןגעלעג ןענײז שיט ןפיוא .ראה־דרעפ יד
 ןוא םירקעה רפם א ,דעומ תױנשמ א ,עשוהי ינפ א ,הציב ארמג א :ןרעד
 רועיש א טנרעלעג ,םינפא ,טאה עדײז רעד .הריצי־רפם רעד — ןעמעלא רעביא
 זאלג א ןופ ןכײצ א טאהעג ןטימ ןיא טאה םאװ ,ריפאפ ןגיוב א ףיוא .הלבק
 וצ ףיוא ,זאלג לקיטש א ןוא רעדעפ ענעזדנעג א טרעגלאװעג ךיז טאה ,ײט

 .ןעפ יד ןצינשראפ

 .ף״ירה תנװכ ןיבה אל ל״ז ד״בארהד רמוא יתײה אניפתםמד ילולו
 גערפ א לשעה־רזוע טאה — ? םישודיח ץלא ךאנ טבײרש עדײז רעד —

 .דײר ענעגײא יד ןאטעג גנאב ךײלג םיא ןבאה׳ם ןוא ,ןאטעג
 7 קנעש ןיא ןײג ? ןאט ךיא לאז עשז־סאװ —

 .רוביח ׳אק םיורא ,׳שינ טיג עדײז רעד ,שודיח א —
 לאמא ךאנ טםקוק !ןענרעל םאד קעװא טפראװ׳מ זא ? ןעמעװ ראפ —

 ?אה ,רפס שידײ א ןיא ןײרא
 .לאמא —

 7 רעכיב יד ץלא ? וטםנרעל עשז־םאװ —

 .ןגיװשעג טאה לשעה־רזוע
 ׳שינ טאה׳מ זא .ןרםומ ׳שינ ךיד לע׳כ .ארומ ׳אק ׳שינ באה .ךיד ץעז —

 ?רסומ ךײש זיא םאװ ,הנומא ן׳אק
 .םרוקיפא אזא ׳שינ ןיב׳כ —

 טאה רעװ ? םירקוח עקיטנײה יד ,ײז ןטלאה םאװ ,ךיד טעב׳כ ,רימ גאז —
 ?טלעװ יד ןפאשאב טראפ

 .ריט רעד וצ ןאטעג קוק א טאה לשעה־רזוע
 ? חוכיװ א ןבאה ליװ עדײז רעד —

 טלעװ יד זא ,ץלא ךאנ ןהנעט ײז .בישתש המ עדו .ןסיװ טושפ ליװ׳כ —
 ?ןומדק א זיא

 .טעמכ ,אי —
 ? טעמכ טסייה סאװ —

 .טלקיװטנא ךיז טאה ץלא זא ,ןגאז ײז —
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 1 טלקיװטנא שטײט רעד זיא םאװ —

 יזײב ןײז ׳שיג טעװ עדײז רעד —
 ♦דיד דאד םײה׳כ •ןײנ —

 ׳לפענ א יװ ןעװעג ףאטש רעצנאג רעד זיא רעירפ זא ׳ןעגעכער ײז —
 ןכרוד .ןליונק ןענאטשטנא ןענײז ךאגרעד .חטש םעד טלי&עגםיוא טאה םאװ

 — םרעפרעק עשילמיה יד ןראװעג ןענײז ךשומה חוכ
 ? ילױה רמוח ןופ טםנײמ —

 .ןפורנא ךיוא יוזא םע ןאק׳מ —
 ? לפענ םעד ןפאשאב טאה רעװ ןוא —

 .ףיוא קיבײא ןו§ ןעװעג זיא רע —
 — וטםירא טליבעג ךאנ ךאד טאה םאד —

 .ךיוא םאד ןטלאה עקיטנײה יד —
 ןעמוקעגפיוא ןעגײז יוזא יװ ? הרוצ יד ןעמונעג ךיז טאה םאװ ןופ ןוא —

 ? םיאורב יד
 •ןײלא ךיז ןופ —

 ? ןײלא ךיז ןופ :טשפ רעד זיא םאװ —

 ןופ ׳לשיגעפעשאב עלעציפ א ,עירעטקאב א ןעמוקעגםיורא זיא רעירפ —
 ־עג ןענײז׳ם ןוא עניוזא ךם א ןעמונעגפיונוצ ךיז ןבאה זײװכעלםיב .לרעמעק ןײא

 .ןשינעפעשאב ערעםערג ןראװ
 רעטשרע רעד ,טראד םע טםײה יװ ,ןעמונעג ךיז טאה ןענאװ ןופ ןוא —

 ?םע וטם&ור יװ —
 .טשינ ןעמ טםײװ םאד —

 ...!אכרופ אנידד ארקיעמ ךאד זיא ,יוזא ביוא —
 .טכוז׳מ —

 ?ןכוז יוזא ןעמ׳ט גנאל יװ —

 .ןעניפעג טע׳מ זיב —
 ? ןעניפעג ׳שינ לאמנײק טע׳מ זא ןוא —

 .ןלאפראפ זיא —
 ? רעטאירט ןיא ןײג ? לײװרעד ןאט ןעמ לאז םאװ ןוא —

 .רעגײא יװ —
 ? שטנעמ א ןענעגרה ׳שינ יאמלה —

 !טשינ ןעמ ראט םאד —
 !ץלא ןעמ געמ ,ןײד תילו ןיד תיל זיא׳ם ביוא ? טשינ םאװראפ —

 .תודמ יד ןגעג זיא םאד —
 ? תודמ ןגיוט םאװ וצ ,גיהנמ ׳אק אטשינ זיא׳ם זא —

 .טאבעג ךעלרעגיא ןא זיא׳ם —
 ?עבט א טםנײמ —

 .טשינ ראט׳מ זא ,טגאז םאװ ,חוכ א זדנוא ןיא אד זיא׳ם --
 !שרוש א ןבאה ךאד זומ רע ? חוכ רעד טמאטש ןעמעװ ןופ —

 .דנאטשראפ ןופ לײט א זיא רע —
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 .םיפאונ ןוא םיחצור ןענײז םימכח עלא יד ׳רעה׳כ —
 ? טרעהעג עדײז רעד טאה ואװ —

 וצ רערעדנא רעד םיא טמענ ׳דגאי ףיוא קעװא טראפ ץירפ ןײא זא —
 .םקיב א טימ םיא רע טםיש ׳קירוצ טמוק רע זא .בײװ׳ם

 .טפערט׳ם —

 ןגערפ ךאנ ךיד ליװ׳כ ...רבג םילאד לכ זיא ,רקפה זיא ץלא ביוא —
 .אישק ןײא

 1 אישק יד זיא םאװ —

 י דײ א וטםיב םאװ וצ ״דשמ תרות ןיא טשינ טםביולג זא —
 .ןרעטש ןופ םײװש םעד טשיװעגפא טאה לשעה־רזוע

 .רעקלעפ עלא יװ ׳קלאפ א ןענײז ןדײ רימ —
 .טצראװשראפ ןרעװ רימ ןוא הזה־םלוע ןבאה רעקלעפ יד —

 .הזה־םלוע ןבאה ךיוא ןלאז רימ ,ןעז ןעמ ףראד —
 !ףלעװ קיצעביז ןשי׳צ עלעפעש ןײא ? יוזא יוו ,שטייט׳ם —
 .ךעלעפעש ׳אק ןײז ׳שינ רימ ןלעװ ,דנאל א ןגירק ן׳רימ זא —

 ? לארשי־ץרא ? דנאל א ראפ םאװ —
 .אי —

 ןיב תירב ןיא טשינ טםביולג זא ?לארשי־ץרא דארג םעפע םאװ —
 .הנידמ רעדנא ןא ןײז ךאד ןאק ,םירתבה

 .קלאפ א ןראװעג טדאד ןענײז רימ .ןפאשעג ןוא טבעלעג טראד ןבאה רימ —
 רעקראטש ןענײז םילאעמשי יד ?ןבעג ׳שינ׳ט קרעט רעד זא ןוא ?אה —

 !ךײא ןופ

 .קראטש ןרעװ ר י מ ןלעװ ,ןצעזאב ךיז ן׳רימ זא —
 .ןײז רבוג תומוא יד ןלעװ ,חופ טימ טײג׳מ זא .םיתוטש —

 זיא חישמ ןוא ,ןראי רעטרעדנוה ,ךיוא םילהת טגאזעג ןיוש טאה׳מ —
 — ןעמוקעג טשינ

 ,רפוכ ןענײז םאװ ,יד ...הריחב םיוא ןײז טעװ ,ןעמוק׳ט חישמ זא —
 !ןדמשפא ןצנאגניא רעםעב ךיז ןלאז

 ? יוג א ןרעװ לאז׳כ ,ליװ עדײז רעד —
 ,טגאז׳מ .הנומא יד זיא םױק רעצנאג רעזדנוא ...ריד ןגעװ ׳שינ דער׳כ —
 .וצ טשינ ײז טזאל׳מ ראנ ,םעלאקש יד ןיא ןײרא ךעבענ ןליװ רעדניק עשידײ זא

 .דנאלםור ןיא ראנ זיא׳ם —
 םאד ןטיבעג ,םולשו םח ,טאה דײ א זא ,לאמא ? הנימ אקפנ יד זיא םאװ —
 ,טגאזעג םנײטש׳מ ,ןיוש ליװ רע זא ,טנײה .הררש א ןראװעג רע זיא ,לדנער

 .םיורא םיא ןעמ טבײרט ,האמוט־םוקמ ןיא ןײרא
 .האמוט־םוקמ ׳אק ׳שינ זיא עלאקש א —

 .םידימלת ערעײז ןעזעג ןוא ןילבול ןיא ןעװעג ןיב׳כ ? םע זיא ןעד םאװ —
 .םיצראה־םע .םײוג .דײ א םיוא קזוח טכאמ׳מ .םיקולא םלצ םעד ןריולראפ טאה׳ם

 .ןפיש ןוא ןענאב ןעיוב ײז .ןכאז ערעדנא ןענאק ײז —
 .ןײגאב ךיז ןעמ ןאק ןענאב ןא ןוא ,םנטײצראפ ןעװעג ךאנ ןענײז ןפיש —
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 ו טשינ רעבא ליװ׳מ —
 .ףואינ ״דחיצר ׳תורכיש :זיא תילכת רעד ? אה —

 .טלעװ ערעםעב א ן&אש ןםיװ טימ ןאק׳מ —
 ? םאד טםײה סאװ —

 לי&יוזא ןײז ׳שינ ןלאז׳ס .ןטעברא רעװש יוזא ןפראד טשינ לאז׳מ —
 .םינצבק

 השעמ א׳ס .תינש .ראי קיצכעז ראפ יװ םינױבא רעמ אד טנײה זיא׳ם —
 ? ךודיש םעד וצ ןעמוקעג וטסיב יװ ? הנידמ רעד ןיא טראד וטםוט םאװ .ףוס א ןא

 .עשראװ ןיא טנעקאב ךיז ן׳רימ —
 ? אה ׳שינעבילראפ א —

 .טיור ןראװעג זיא לשעה־רזוע
 .אי .ןײנ —

 ? ןירענעק א ךיוא זיא יז —
 .דימ ןופ רעמ —

 ? תונושל ? יז ןעק סאװ —
 .קיטאמעטאמ .רוטארעטיל .שיליופ .שטײד —

 ? — שינעטנעק טסעומש ןוא ןעמאזוצ יאדװא טציז ץע —

 .לאמא —
 עלא טםאה .תחנ ריד ןו§ ןבאה לע׳כ טנײמעג באה׳כ .ןײרא יז קיש —

 ?לודג א ייז ײב ןרעװ ׳תוחפה־לכל ׳טסעװ .םילפ
 .גנירג טשינ זיא׳ם .עדײז ,טשינ סײװ׳כ ~

 ? רעװש יוזא זיא םאװ —
 .תורבם עלא .טגאזעג ץלא טראד ןיוש טאה׳מ —

 ולי&א ,ןײגרעד ׳שינ טײװ ןעמ ןאק הרי&כ טימ .השעמ יד זיא םאד —
 ךאד ןבעל עטרעלקעג&יוא יד ? ןבראטש טע׳מ זא ,ןײז׳ט םאװ ןוא .אמלעד ילימב

 .קיבײא ׳שינ ךיוא
 .ןײנ —

 ? רבקב רחמו ןאכ םױה זא ,תװאת ןופ ןבאה האנה ןעמ ןאק יװ —

 .ןסעגרא§ ךיז טכאמ׳מ —
 ? הזה־םלוע ץע ט&ור סאד —

 .ערעדנא ן׳אק אטשינ —
 גנאל יװ .החכש ןיא ,םינפא ,טגיל ערה־רצי ןו§ חוכ רעד .אמ ,ונ —

 ?אד וטםבײלב
 .תבש רעביא —

 ץאק קעװא קירוצ רעדא ,תומוקמ עגיה יד ןיא ןצעזאב ןיוש ךידי טםעװ —
 ? דנאלםיוא

 .וױזירפ םוצ ןלעטש ךימ זומ׳כ ראנ ,ןרא5קירוצ ליװ׳כ —
 ? רעםײק םעד ןעניד טםליװ ? זיא םאװ —

 ןיא קידנעטש ןבײלב טשינ ליװ׳כ .ן&יוקםיוא גנירג ךיז ןאק׳מ ,טגאז׳מ ~
 .דנאלםיוא
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 .ראי קיצנאװצ ןוא ײרד ,ערור־ןיע ןײק ׳ןיוש וטסיב ׳ןובשח ןײמ טיול —
 .טעפש ןבירשראפ ךימ טאה׳מ —

 ׳םשה הצרי םא ׳ךאנ ךיז ן׳רימ .בשײמ ךיד ײז .טשינ ךיד לײא .אהא —
 •ןעז

 .טכאנ עטוג א .עדײז ׳אי —
 ...טעפש־וצ — ארומ באה׳כ ראנ ׳תמא םוצ ןעמוק לאמא טסעװ —

 ןרעטסניפ ןיא ןײטש ןבילבעג רע זיא לײװ עגנאל א .סיורא זיא לשעה־רזוע
 רעד ׳ןעבאב רעד ׳ןעמאמ רעד וצ ךיק ןיא ןײרא טלאװעג טאה רע .ראדיראק
 ׳לעװש רעד ראפ סיורא זיא רע ןוא סײה ןעװעג םיא זיא׳ס ראנ ׳רעטסעװש
 גנאל ןיוש טאה רע .רעטפאגראפ א ןײטש ןבילבעג זיא רע .לסעג־לוש םוצ
 זיא למיה רעשיטכאנ רעד .ןפלא יד ןיא וליפא ׳טנװא־רעמוז אזא ןעזעג טשינ
 ןעמואװשעגמורא םיא ןיא ןענײז׳ס ןוא ׳רעטרעטײלעגסיוא ןא ׳רעטײרב א ןגעלעג
 קידלפענ א ןיא .גאט ךעלטשער יװ ׳לעה־ןרעבליז ׳ךעלדנקלאװ עכעלסײװ ראפ א
 ־נאהעג זיא ׳ןגיובנגער ןופ ןרילאק עלא טימ טנײשעגפא טאה סאװ ׳דאר־בלאה
 ןבאה ךעלזײה יד רא§ רעמײב־ןאטשאק יד .ןלאפעג זיא יוט .הנבל עלופ א ןעג
 סנעמיוק ןופ .ךעלעײנש יװ ןגיולפעג ןענײז ןטילב .ןצענ עקידנטאש ןפראװעג
 רעטסנעפ־לוש עקיכעלײק־בלאה יד ןיא .ךעלכיור עקיכלימ ןעגנאגעגפיוא ןענײז
 טמוק יצ ןסיװ וצ ןעװעג רעװש זיא׳ס .ןקעלפ עקידלאג טרעטיצעג ןבאה
 טאה ןײש רעשטשוטמ רעד ןגעק .ןסיורד ןופ רעדא ׳קינײװעניא ןופ ןײש יד
 טקעדאב זיא םלוע־תיב ןטלא ןפיוא םיוב רעטראדראפ רעד זא ׳טכודעג ךיז
 ־טפאנ יד ןופ .ןשאלעגסיוא ןוא ןדנוצעגנא ךיז ןבאה םירעװ־ילג .טיװצ טימ
 ראפ יד ןופ .ןעיורטש עקידרעײפ ןגיוצעג ךיז ןבאה ןביוש יד ןיא ךעלפמעל
 ־רעד טאה גיוא סאד ואװ .סעפעלש ןעגנאהעגכאנ ןבאה ןרעטמאל ערעטיש
 ׳עקידלצנילב ןוא עקידרעוױלג ׳ענײלק ןוא עסיורג ׳ןרעטש ןטכיולעג ןבאה טכײרג
 ־ראפ ׳תודוקנ ןוא תױתוא ׳סקירוש ׳סקיריח ׳סהריצ ׳סלוגס יװ טגײלעגפיונוצ

 ...הריצי־רפס סנדײז ןיא תומש יד יװ ׳שילרעטסיוא ןוא ןליוה

5 

 עלהניד .לאמטכאנ ןטימךעלשעה־רזוע ףיוא טראװעג ןיוש ןעמ טאה ךיק ןיא
 .סעמיצ־ןעמיולפ ׳סנרעדניר לקיטש א ׳ךיױ טימ עשאק טכאקעגפא טאהעג טאה
 ךיז ןבאה עלא .לצעלפ־םאלפ א רעקעב םײב טסאג רעד ראפ טפיוקעג טאה׳מ
 רע סאװ ׳לדײמ־טסניד א ׳עלהניד ׳עמאמ יד ׳עבאב יד :םיא םורא טעראפעג
 טאה יז .שימײה ןראװעג סנטײצאב ןיוש זיא לדײא .ןעזעג טשינ רעירפ טאה
 הרוצ א ןעמוקאב ןופרעד טאה יז ןוא לכיטפאק א טימ ראה יד טלקיװעגמורא
 .םכידי־ואש וצ ןשאװעג ךיז ׳לשעה־רזוע יװ ךײלג ׳טאה יז .לבײװ םורפ א ןופ
 טלעטשעגרעביא ׳רעזעלג ןשאװעג ׳רעמלא יד טנפעעג ענעגײא־השעמ טאה יז
 ךיז טאה יז .שײלפ סאד ןוא עשאק יד טביולעג טאה יז .ךיק רעד ףיוא ךעלפעט
 ןרעדנואװסיוא טנאקעג טשינ ךיז ׳גראװנסע ןוא ןזײרפ ףיוא טגערפעגכאנ
 ביל :ןגאז ןעמוקעג ןענײז סעטנכש .טורעג טשינ טאה ריט יד .לוז םעד ףיוא
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 ףיוא ןבײלב טםעג יד יצ ןםיװ טלאװעג ןבאה רעבײװ יד .טםאג רעײא ךײא
 .טראװ טוג א טאהעג ןדעי ראפ טאה לדײא .לגוק ןקיש ןעגאק ײז לאז׳מ ׳תבש
 ןזיװעג ײז טאה לדײא ןוא ןעמוקעג רעדיװ ןענײז רעדניק־רעטםעװש םלשעה־רזוע
 ־עגםיורא טאה יז .ןיװ ןיא טפיוקעגנײא טאה יז םאװ ,ךוטראפ ןטפאהעגםיוא ןא
 ןבעגעג טאה יז .ןקוקנא ןעמעלא טזאלעג ןוא טלעג שידנעלםיוא שאט ןופ ןעמונ
 ןפורעגקעװא טאה עמאמ יד .גאטײװ־פאק ןגעק ליפ א רעטומ םלשעה־רזוע
 לבײװ א טלדנאהעגנײא טאה רע זא ,טמיורעגגײא םיא ,לקניװ א ןיא ןעלשעה־רזוע
 ,רעײט ןטלאה יז ט׳רע זא ,גאזוצ א םיא ןופ טגנאלראפ טאה יז .רצוא ןא
 ןעקנואװעג םיא וצ טאה עלהניד .שינעקנערק ןײק ןפאשראפ טשינ ,הלילח ,ריא
 ךעלבײװ ןוא ךעלדײמ יד .ריא טלעפעג ןירעגעװש יד זא ןמים א ,לגײא ןא טימ

 .טראװ םעדעי ריא ןעגנולשעג ןבאה
 ןגארטעגוצ םיא טאה לדײא .לפאק א ןעלשעה־רזוע טגנערבעג טאה עבאב יד
 לדרעב עקידנצארפש םאד .טנאקרעד טשינ ןײלא ךיז טאה רע .עלעגיפש א

 ...עפארײא ןופ םינמים עלא טשיװעגפא ןבאה עקלומראי יד ןוא
 ךיז טאה׳ס .ןוחצנ טימ לופ ןקילב םיא ףיוא ןפראװעג ןוא ןםעגעג טאה לדײא
 ײז ײב ...דצ ןײמ ףיוא זיא עילימאפ ןײד :טײהרעמוטש טגאז יז זא ,טכודעג
 ןעמאמ יד ןפור טרעהעגפיוא טשינ טאה יז ...הסדה טשינ ,בײװ ןײד ךע ןיב
 ןטימ טליפשעג ךיז טאה יז .רעגיװש־רעטלע — ןעבאב יד ןוא רעגיװש
 ןעװעג ןיוש זיא עבאב יד .סוחי ריא טנכערעגסיוא טאה יז .לגניר־ןישודיק
 טלקאשעג טאה הנקז יד .רעיוא ןיא ןגירשעגנײרא ריא טאה לדײא ןוא ךעלביוט
 זא ,לאפשערעט־ןײלק ןיא ,טאהעג ארומ אד טאה׳מ .לפעק ןטעקפאקאב ןטימ
 טאה רע ,טאג ןעקנאד .ךודיש ןטםארפ ןײק ןאט טשינ ,הלילח ,לאז לשעה־רזוע

 .החפשמ יד טמעשראפ טשינ
 רעד ףיוא ,זיוה ןראפ רעבײװ יד טימ סיורא לדײא זיא טײצלאמ ןכאנ
 ךיז טאה רע .ןײגרעביא ךיז ליװ רע זא ,טגאזעג טאה לשעה־רזוע .ענישטאפ
 עשיוג יד .דמאז םוצ געװ ןפיוא ,םאג־לוש רעד םיוא־גנעל ןזײרפש טזאלעג
 טימ טקעדאב ךעלכעד יד ,רעקירעדינ ןוא רערעטיש ןראװעג ןענײז ךעלזײה
 ןענאטשעג לאמא ןענײז׳ס ואװ ,ץאלפ םעד ןופ טײװ טשינ ,דמאז ןפיוא .יורטש
 ־אב טנעװ יד ,בוטש ענעטכיולאב א ןעזרעד לשעה־רזוע טאה ,םעמראזאק יד
 ןעגנאהעגפארא טאה ןקלאב ןופ .לביטש־םידיםח א יװ ,םירפס טימ טלעטש
 לאז .קירוצ־ןוא־ןיהא טגעװאב ךיז ןבאה םנטאש .טארד א ףיוא פמאל־טפאנ א
 רע .טרעדנואװעג ךיז לשעה־רזוע טאה — ? זיולק א ,לטעטש ןרעטניה ,ןײז אד
 לאיתוקי ןופ טלאטשעג עקידרעקיוה יד טנעקרעד ןוא רעטנעענ ןעמוקעגוצ זיא
 טריפעגפיורא ןבאה ךעלפערט ײרד .קעטאילביב יד ןעװעג זיא׳ס .רעכאמ־רעגײז
 טאה רע .טרעפטנעעג טשינ טאה רענײק ראנ ,טפאלקעגנא טאה רע .ריט רעד וצ
 א טקרעמאב טציא טשרע טאה רע .ןײרא זיא ןוא עקמאלק יד פוטש א ןאטעג
 ןאטעג טאה לאיתוקי .טקוקעגמוא ךיז ןבאה עלא .לצרעה ר״ד ןופ טערטראפ
 ךיז טאה׳ס .םיפ עצרוק יד ףיוא ןפאלעגנגעקא םיא זיא ,טנעה יד טימ שטאפ א
 ןיא טסירגאב םיא טאה םאװ ,ןאמרעגנױ א ,ץאק דיװאד טרעטנעענרעד םיא וצ
 ־רזוע ןענײז רעמינפ יד .ךעלדײמ ,םירוחב ןעמאזוצ טשימעג ךיז ןבאה׳ם .קראמ
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 ןםעגראפ טאהעג טאה רע — שילרעטםיוא — רעבא ׳טנאקאב ןעװעג ןעלשעה
 ןענײז ערעדנא ,םעטאפאק עגנאל ןעגנאגעג ןענײז טײלעגנױ לײט .ןעמענ בור׳ם
 ע&ײטש ׳ןגוצנא ןיא ןאטעגנא ןעװעג ןענײז עכעלטע .טדײלקעג־ץרוק ןעװעג ןיוש
 ״אק יד ♦ךעלעטיה עשידײ ענײלק טימ ראב ,ךעלספיבש עטרילאק ^ךעלרעבלעק
 ־ייק טלבמאבעג ךיז ןבאה ןעלטםעװ יד ףיוא .טצופעגפא ןעװעג ןענײז ןשאמ
 ויש ׳םעזולב עקיבראפ ׳רעדײלק ענעצים ןגארטעג ןבאה ךעלדײמ יד .ךעלעט
 טאה׳ם רעוו ןוא ךוב ןפא ןא ייב ןםעזעג זיא םע רעוו .םעװעלאכ עכיוה טימ
 ןענאטשעג זיא ץריש רענעםפיר א ןיא דיומ א .ןכאפ יד ןשיװצ טרעטשינעג
 ןעװעג זיא לקניװ א ןיא .עצילאפ רעטשרעביוא ןא ןיא טכוזעג ןוא לקנעב א ףיוא
 ־נא ןעװעג ףיורעד זיא׳ם ןוא ׳עלאקש א ןיא יװ ׳טערב ץראװש א טנעלעגנא
 ןםרוק ןבעגעג ׳םינפא ׳אד טאה׳מ .ןחלושה לע תםקה :דײרק טימ טנכײצעג

 :ןאטעג גאז א טאה לאיתוקי ♦שיאערבעה ןופ

 סאװ הב !ןדאלבײא ךיד לאז׳מ טדערעג טשרע ן׳רימ ? אה ,אד טסיב —
 ♦ ♦♦!טסאג רעטגיילעגבא ןא טסיב ?ריט רעד ײב וטסייטש

 ןופ טענאב לשעה־רזוע רבח רעזדבוא זיא סאד ,סעטרבח ןוא םירבח
 ײילב א טימ ןוא לטיה א ןא ׳ץאק דיװאד ןאטעג ףור א טאה — !ץײװש^רעד
 !גבוציז עלעיצעפס א טאהעג ךייא בילוצ ןבאה רימ — ♦רעיוא ןרעטניה טפיטש

 ךעלשעה־רזוע וצ טדנעװעג ךיז רע טאה •—
 ידובכ רעסיורג א רימ ראפ זיא׳ס ♦קבאד םענײש א —

 !ראפ ךייא ץטלעטש /סעטרבח ןוא םירבח /רעהא טמוק
 ־־ראפ טגנאלרעד ןבאה ײז .עטשרע יד ןאטעג זאל א ךיז ןבאה םירוחב יד
 /ןעמעבראפ יד טימ טשיב ןפורעגנא ךיז /טקירדעג קראטש /טנעה עטציווש
 ,ןאק /ץבימרעבליז /ןאמרעקעב /רעבצימ /גײװצבזאר :ןעמענייב יד טימ ראנ
 ךיז טאה לשעה־רזוע זיב לײוו א טרעיודעג טאה׳ס ♦טראפאפאר /יקסלאפמארפ
 ־מאר§ ♦קילעז־םייח /ןוז רעטסגביי סרעמערקבזײא השמ זיא רעבצימ זא /טבאמרעד
 ןעגנאגעג רע זיא ןטראפאפאר טימ ןוא ׳םהלגע־לעב שובײל לדוד זיא יקםלאפ
 לםפעש ראנ ׳טראפאפאר טשינ ןפורעג טראד םיא טאה׳מ .דמלמ אנח וצ רדח ןיא
 יד ןבאה ׳החפשמ רעד ןגעוו ןגערפםיוא ןביוהעגנא טאה לשעה רזוע ןעוו .ךראפ
 ׳םינפא ׳טאה׳מ .טמעשראפ ןעלכיימש ןוא ןקוקרעביא ךיז ןעמונעג טײלעגנוי

 ׳םעמאמ ׳םעטאט יד ןענאמרעד וצ ןדײמםיוא טלאװעג ׳קעטאילביב ןיא ׳אד
 עשלגנײ יד ןוא תוםנרפ עשימײה יד ׳ןעמענוצ ׳םירדח ׳ךעלםעג ׳םעבאב ׳םעדײז
 טגאיעגכאנ ךיז ןוא שרדמ־תיב ןיא םרעדנעטש ןפראוועג טאה׳מ ןעוו ׳ןראי
 םיראװ ׳ןעלשעה־רזוע טנאקעג טאה עטלמאזראפ יד ןו§ רעדעי .פאצ ןשלהק ןכאנ
 ןיא םיא ןגעװ טדערעג ךם א טאה׳מ ןוא לקינייא םבר םעד ןעוועג זיא רע
 שפיה טאהעג ראי ןבלאה־טרעפ יד ןיא ןיוש טאה לשעה־רזוע רעבא .לטעטש
 ׳זעג ׳ןגיוא ׳םנרעטש יד ןופ טקוקעגפארא טאה םקידמישודיח םעפע .ןםעגראפ
 ןיא ןגראבראפ ןגעלעג ואװ־ץעגרע ןענײז ערעײז םמערופ יד םאװ ׳רעלײמ
 ־פיוא ײס ׳קידנעטש ףיוא ןרעװ וצ טםאלבראפ ײס טײרג ׳ןורכז םלשעה־רזוע
 ןײא ןיא טקורעגפיונוצ טאהעג ךיז ןבאה ךעלדײמ יד .םיתמה־תיחת ןײטשוצ
 יד ענײא טפוטשעג ןוא טלטיורעג ךיז ׳טעכיכעג ׳טלכײמשעג ןבאה ײז .לטניב
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 ׳ןײלק זענײז בור׳ס זא ׳ןלאפעגפיוא ןעלשעה־רזוע זיא׳ם .םיואראפ ערעדגא
 ־עג טאה עכעלטע .ראה עטלטאפעצ טימ ׳םידגב עטםאפעג־טשינ ןיא ׳ךעלטײרב
 ןיא ןגעלעג זיא׳ס .ןטיבעג ךיג ךיז ןבאה ןקאב יד ןיא ןרילאק יד .ןײצ טלעפ
 סאוו /םכעלרעטומ ,סכעלרעטםעווש סעפע ײס ,טייקיור א יים תורוצ ערעײז

 :עגעגײא סאד טגאזעג ןבאה עלא .טעטש עסיורג יד ןיא ןטלעז טפערט׳מ

 ...!ןעמונעגנא רעײז —
 -ןלאפעגנײרא יוזא טאלג ןיב׳כ .רעטייװ מנעײל ,שינ ךײא טרעטש —

 ...!טרעקראפ .סיוא ׳שינ טכאמ׳ס —
 1 קעטאילביב יד טעדנירגעג טאה׳מ זא ,גנאל ןיוש —

 טקערטשעגםיוא ןוא ץאק דיוואד ןליופאב טאה — ,לאיתוקי ׳ר ,טלײצרעד —
 .רעגגיפ־זײװ א

 .םעזערפ רעד ךאד טנעז ריא ? ךיא םעפע סאװ —
 .עיראטםיה עצנאג יד רעסעב טנאק ריא —

 עדײז ןײד .קעטאילביב לקיטש א אד זיא׳ם ?הגימ־אקפנ יד זיא םאװ —
 יירד ןיוש ןבאה םידיסח רעצילראג .טשיג םיא טכראה׳מ ראנ ,דלאװעג טיירש

 .הרזג יד ןגירשעגפא שאקאי טאה׳מ ראנ ,טרםמעג לאמ
 — !ךיוא רעכיב טנערבראפ ןוא טפאכעגנײרא ךיז ןבאה רעקיטאנאפ יד —

 .ץאק דיװאד ןםירעגרעביא םיא טאה
 ואװ .סנדאל רימ ןבאה טציא .רעטםגעפ ןכרוד ןײרא זיא׳מ .תמא ,אי —

 ?קעטאילביב רעד וצ טגערפרעד ךיד וטםאה
 -רעכיב יד ןעזרעד ןוא ןריצאפש ןעגנאגעג ןיב׳כ .קילעפוצ —

 ןיוש ןעמ טאה עטלא יד .גונעג אטשינ זיא׳ם סאװ זיא הרצ יד ? אה —
 .םיקתממ סיוא־טלעפ׳ם .וצ טשינ ןעמ טפיוק עײנ ׳אק ןוא טנעײלעגרעביא

 ךיז ןאק׳מ סאוו ,זיא עידעגארט יד .לאיתוקי ׳ר ,טלעג ןיא טשינ טייג׳ס —
 ,ןקינײאראפ ׳שינ

 ןעגײז ,קעװא טםיב וד טניז .לםיבא םורא ךיז טגירק׳מ .קיטכיר ,אי —
 .טעטש עסיורג יד ןיא יװ ,שיראנ ךיז טכאמ׳מ .ןעייטראפ ןעמוקעגפיוא אד

 .שיאערבעה ןוא שידײ ןגעװ ןפמאק טריפ׳מ
 !ןאטעגפא ןבאה סרעקײרטס יד םאװ טסאג ןבושח םעד טלײצרעד —

 א לאמ ײרד ףיונוצ ךיז ןעמוק רימ ? דײשרעטנוא רעד זיא םאװ —
 ליװ׳מ .טנװא־לטסעק א ןײא ןעמ טנדרא לאמא .רענעלפ טכאמ׳מ ,טדער׳מ .ךאװ
 ןטימ ןביוהוצנא ריד ךיז טגיול׳ס יצ קפוםמ ןיב׳כ ,שטאכ .ןעיצניירא ךיד עקאט

 -ןדײז
 .ןעז לע׳כ —

 ךיז טאה — \ עיצוטיטםניא רעזדנוא ראפ ןאטפיוא ךס א טנאק ריא —
 עצנאג סאד ןגיוצעגוצ טלאװ ןאזרעפ רעײא — .ץאק דיװאד טשימעגנײרא

 .םוקילבופ
 לדײמ קירעדינ א ןאטעג גאז א טאה — \ ןעמוק טזומ ריא ,אי ,אי —

 .רעזעלג־ןלירב עבארג ןוא ראה ענעריושעג ,םינפ טײרב א טימ
 דיװאד טאה — ,שםשאמאז ןופ ,ןאמזיור עלײק עטרבח רעזדנוא זיא םאד —
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 רימ .םנירעגערט־רוטלוק עטםײרטעג יד ןופ ענײא זיא יז — .ןזיװעגנא ץאק
 .ןעקנאדראפ וצ ליפ ריא ןבאה

 ן ןטנעמילפמאק יד טימ ןא ןיוש טביוה ריא ׳ץאק רבה ׳ךא —
 ךײא רימאל ...:ןענעקרענא ןעמ זומ טײהראװ יד !ןטנעמילפמאק ןײק —
 ־עג עלא ףיוא ןענאטשעגפא רעײז זיא לטעטש רעזדנוא ־טענאב רבח ׳ןגאז
 רעײא .קיטכיר טשינ זיא׳ם ראנ ,ןדײז רעײא ףיוא ףיורא ץלא טגײל׳מ .ןטיב
 ןוא ןײא־ואװ טםײװ רע .דנאטשראפ טאה רע רעבא ׳םקאדאטרא ןא זיא עדײז

 ־עג אד זיא׳ם .םידיםח רעצילראג יד ןענײז ןלאדנאװ עטםגרע יד .םיוא־ואװ
 רע .תולד :ןעמאנ םענדאמ א טאהעג טאה רע ׳שטשאמאז ןופ רערעל א ןעמוק
 ןעװעג זיא ןאמזיור עטרבח יד .גנױ רעכעלײרפ א .רוחב רעליואװ א דארג זיא

 -ןרעיוא יד רעביא םיא ןיא טבילרא!
 !ןרעהפיוא טעװ ריא ׳ץאק רבח —

 זיא׳ם ׳רוציקב ...!ןראװעג זיא יז טיור יװ ראנ ץטעז .ןײנ ןײז לאז ,ונ —
 טשינ זיא׳ר .ןםרוק־טנװא טעדנירגעג טאה׳מ .טײקיטעט לקיטש א ןענאטשטנא
 .קאװטיל א יװ טדער רע ראנ ,רעשטשאמאז א זיא רע ,רענדער רעטכעלש ׳אק
 ־עטםים ןײק .ןלעפעג ךעלדײמ יד דארג זיא םאד .עי רע טגאז ,אי טאטשנא
 טאה׳ר .ןאמרעגנױ רענעזעלאב א זיא׳ר רעבא ,טשינ רע טאה גנודליב עשיטאמ
 טפראװ ,טגאזעג תמא םעד .ןעניװראד ,ןעשטינ ןגעװ טארעפער א ןטלאהעג
 טראפ ןעמ טאה םעפע ראנ .ןײטשראפ ןעמ ןאק ץלא טשינ .ןזארפ עכיוה וצ רע
 ןביוהעגנא ךיז טאה דלאב ראנ .םנאםענער לקיטש א ןראװעג זיא׳ם .טשאנעג
 זיא רע זא ,טמעראילעג עקניל ערעזדנוא ןבאה רעירפ .עצעה א םיא ןגעק
 .עניטםעלאפ ןגירק ןלאז רימ טבערטש רע ,רשאב ,טםיניװאש א ,רענאיצקאער א
 ןיא ןטכאמש קיבײא זומ ןאיצאנ רעזדנוא ראנ ,דנאל א ףראד קלא5 םעדעי
 ײז טימ זיא׳ם־יװ ןיוש ךיז ןעמ טאה םיוק ,םארגארפ רעײז זיא סאד .תולג
 -טגײלראפ םיא ףיוא ךיז ןראבראב רעצילראג יד ןבאה ,טקיטראפעגפא

 טסליװ — .טקאהעגרעביא םיא לאיתוקי טאה — ,עטכישעג עגנאל א׳ס —
 .ןעלשעה־רזוע טגער&עג רע טאה — ?רעכיב יד ףיוא ןאט קוק א רש§א

 .אברדא ,אי —
 .עשיאערבעה יד אד ןוא עשידײ יד ןעײטש אד —

 .עז׳כ —
 ןעװעג ןענײז רעכיב יד .סעצילאפ יד וצ טרעקעגמוא ךיז טאה לשעה־רזוע
 ,ןטאשעצ־בלאה ןעװעג ןיוש ןענײז רעדנעב בור׳ס .טנװײל רעבארג ןיא ןדנובעג
 ןטפירש8יוא יד ,ןגערב יד ןיא ןשטײנק טימ ,ןטײז יד ףיוא ןקעלפ ןוא ןםיר טימ
 טימ ןכארטשעגרעטנוא ןעװעג ןענײז תורוש לײט .טקעמעגפא םנקור יד ףיוא
 ןוא ןטפירשוצ ןענופעג ךיז ןבאה ןדנאר יד ףיוא .טניט טימ ןוא רעדעפײלב
 יד ףיוא .תױתוא יד ןשיװצ ןםירעגנײרא ךיז ןבאה סאװ ,תומיתח עכעלגנעל
 ,ןרעפיצ ,ךעלעשטנעמ ,ןעמענ טנכײצעגנא רענעײל יד ןבאה רעטעלברעדאפ
 א .ןצאז עקיזײרג ןיא ,גײלסיוא ןטכעלש א ןיא ,קרעװ יד ןגעװ ןעגנונײמ ןוא
 טפעלקעגוצ ,ריפאפ ךעלצינש עגנאל טימ טעטאלראפ ןעװעג ןענייז רעטעלב ךם
 ןענײז ערעדנא .טנעײלעג טאהעג ןיוש לשעה־רזוע טאה רעכיב לאצ א .פאפ טימ
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 חא אד .פירבחמ עײג ןעמוקעגוצ טאהעג ןענײז׳ם .טגאקאבמוא ןעװעג םיא
 טימ ,לכיב־למאז א רעדא ׳לאנרושז רענעדנובעג־טשיג א ןענאטשעג זיא טראד
 טאה׳ם .ךעלטערד טימ ןכאטשעגפיונוצ םנגיוב יד ׳רעטעלב־רעש עטריקאלבפא
 דליב ןײז םאװ ,טעאפ א .טײקדמערפ רעשיאעפארײא טימ ײז ןופ טקעמשעג
 רעדלעפ יד זא ,טגאלקעג ךיז טאה ,לטעלב ןפיוא טקורדעגפא ןענאטשעג זיא
 םײה א ןופ ,לפענ ןיא ץעגרע טנאפש רע זא ןוא ,עטמותיראפ ןגיל טינש ןכאנ
 טאה םאװ ,לקיטרא ןא ןיא .םקיאאד־טשינ א דנאל א וצ רענענאראפ־טשיג א

 :ןבירשעג רבחמ רעד טאה ,״ןאיםימ א טימ ןדײ״ :ןעמאג םעד ןגארטעג
 עשטייד יד םאוו ,ןתוחילש עשיזיפאטעמ עלא יד ןופ דימ ןענײז ןדיי רימ
 ערעזדנוא ףיוא טגיילעגפיורא ןבאה םעקינלארשי־ללכ ערעדנא ןוא םרעניבאר
 יד ןקורקירוצ ןזומ רימ זא ,עײדיא יד פא ךיוא ןפראװ רימ .םעצײלפ עכאװש
 טימ ןרעקמוא ךיז ןוא עטכישעג־טלעוו רעד ןופ טאלברעפיצ ןפיוא םרעזייוו
 .ןעמייה ערעייז ביל ןבאה ןםאמ עשידײ יד .עניטםעלאפ ןײק קאפ־ןוא־קאה
 א ראפ ןפמעק ןעמאזוצ ןוא רעקלעפ יד טימ טפאשרעדירב ןיא ןבעל ןליוו ייז
 ■ער ןײק ,ןםאלק ןײק ,ןענאיצאנ ןײק ןײז טשינ ןלעװ סע ןעװ ,ןגראמ ןרעםעב

 ...טײהשטנעמ עוױסערגארפ ןײא ראנ ,ןענאיגיל
 קעטאילביב יד ןםאלשראפ טאה ןעמ ןעװ ףלעװצ וצ טנעאנ ןעװעג ןיוש זיא׳ס
 ןענײז ץאק דיװאד ,רעכאמרעגײז לאיתוקי ,לשעה־רזוע .םײהא טזאלעג ךיז ןוא
 ־דײמ ןוא טײלעגנוי ךעלטניב ןעגנאגעגכאנ ןענײז ןטניה ןופ .םיואראפ ןעגנאגעג
 לדיימ א .טכאלעג ןוא ךיוה טדערעג טאה׳מ .םערא ןרעטנוא ךעלכיב טימ ,ךעל
 טירט יד .ןפלאהעגוצ טאה רוחב א .לדיל א ןעמורברעטנוא ןביוהעגנא טאה
 ןענייז סנטאש עקיציפש .קורב ןופ רענייטש יד ףיוא ךיוה טכליהעגפא ןבאה
 טאה לאיתוקי .ץגאט א ןיא יװ ,טשימעג ,טצײרקעג ךיז ,סיואראפ ןפאלעג
 ־עגמוא ךיז ,לקנעװק א ןאטעג ךיז טאה ץאק דיװאד .סאריפאפ א טרעכיורראפ
 םײב ןאמזיור עלײק ןעמונעגנא לאמא טימ ןוא ,ץכעלײװרעטניה ףיוא טקוק
 לאיתוקי .ןפײגק ךיז ןוא ןעקשוש ךיז ןעמונעג ןבאה ךעלדײמ יד .ןגיובנלע

 .ןאטעג לכײמש א שירעגילק טאה
 !םאד טעז עדײז ןײז ןעװ —

 .תורבע ערעגרע לאפשערעט־ןײלק ןיא פא־טוט׳מ —

 !אש ןיש חתפ —
 .ןעלשעה־רזוע טימ טנגעזעג ךיז רעטײלגאב יד ןבאה לסעג־לוש קע םײב
 ןאטעג טאה ןאמזיור עלײק .קירד א ןאטעג ןוא טנאה יד טגנאלרעד טאה רעדעי
 .טכיל־הנבל טימ טצילבעג ןבאה ךעלבײש־ןלירב ענעפילשעג יד .קירד ייװצ
 א ףיוא ,קעטאיליביב ןיא טנװא־לטסעק א ףיוא ןעלשעה־רזוע ןמעבראפ טאה׳מ
 ןשלדײמ ןיא ןאמזיור עלײק ײב ײט לזעלג א ףיוא ,ץאק דיװאד ײב םוקנעמאזוצ
 ןבילבעג זיא לשעה־רזוע ןוא ןעגגאגעגרעדגאנופ ךיז עלא ןענײז דלאב .רעמיצ
 עקיצנײא ןא .ןרעיוא יד טציפשעגנא ןוא טמעטאעגנײא ףיט טאה רע .ןײלא
 ־וצ־טשיג הרצ א ףיוא יװ ,ליוהעג א טזאלעגםיורא לאמ סעדעי טאה עװאם
 לשעה־רזוע .שינרעגערג א ןיא רעבירא זיא סעבאשז יד ןופ ןקאװק סאד .ןםעגראפ
 ףיוא טרעיול ןוא רעגעלעג ןפיוא ךאװ טציא טגיל לדײא זא ,טסואװעג טאה
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 ןיוש טאה רע .ןשינעדאי ,ןפרואװראפ ,םעיסנעטערפ ךיוב ןלופ א טימ ,םיא
 .סרע§טנע ענעגייא ענײז ןוא ךעלעדײר עקידנגאנ עריא קינײװנםיוא ףיוא טנאקעג
 ,ןרופ ןוא ןענאב יד ןיא ןפאלשעג קינײװ טאהעג טכענ ײװצ עטצעל יד זיא רע
 ןיא טשימעגפיונוצ טציא םיא ךיז טאה ץלא .דימ ןעװעג טשינ זיא רע רעבא
 ײםע רעד ןופ ןלעטש יד ,תונעט סצאק דיװאד ,דײר־ףארטש סנדײז םעד ;חומ
 םעד ןופ ןיז רעד זיא סאװ .רעטכיד םעד ןופ ןזרעפ יד ,ןםאמ עשידײ יד ןגעװ
 ?טכערעג זיא רעוו ?ןכורפשרעדיװ עלא יד ףיוגוצ ךיז ןעמוק ואװ ?ןעמעלא
 ־רזוע ,רע ןאט ףראד םאװ ? תילכת רעד ןײז טעװ םאװ ? טכערעגמוא — רעװ

 ...יןא טנײה ןופ ,טציא ןיוש ,לשעה

1 

 \2יצנאװצ ר־מי3^\2

 טאה ,לכיב א טנעײלעג ןוא קאמאה ןפיוא ןסעזעג זיא הםדה ןעװ ,טכאנרא£
 ־עזיור ןעזרעד ןוא טקוקעגמוא ךיז טאה יז .ןטסוה א טרעהרעד לאמא טימ יז
 א ןיא ,ענםאס א ןיא טנעלעגנא ,םנםופוצ ריא ןענאטשעג זיא יז .ןעלטעמורפ
 עטשטיינקעצ םאד .לטײש ץראװש טײרב א ןיא ןוא ךיש עםייװ ,דײלק טלמילבעג
 ־נעמאזוצ ןפיל יד ,טיור — זאנ יד ,ןוז רעד ןופ טנערבעגפא ןעװעג זיא םינפ
 ־ראפ םעד טימ ןוא ,ןגיוא עלעג טימ ןהסדה ףיוא טקוקעג טאה יז .טםערפעג
 ־פארא טאה הםדה .ןדאש ןאט ןעמוקעג זיא םאװ ,ןצעמע ןופ קילב םענעםיב

 ,ןאמאר םעד טזאלעג

 א טימ טגערפעג לטעמורפ־עזיור טאה — ? אה ,טםאג רעטכירעגמוא ןא —
 עשלאפ ענײד עלא טםײװ׳מ זא ,ןגאז ןעמוקעג ריד ןיב ךע — .לוק קידנפירקם

 !רעםאװ ןפיוא למיוב יװ םיורא זיא תמא רעד .ךעלעגנעג
 .טלמאטשעגםיורא הםדה טאה — טליװ ריא םאװ טשינ םײװ׳כ —

 טםכאמ וד יװ תקידצ אזא טשינראג טםיב וד !ליואוו ץנאג טסײװ וד —
 טעז סאװ ,םלוע־ארוב א אד זיא׳ם !רקפה זיא טלעװ יד זא ;טשינ ןײמ !ךיד
 ...!טוג טפארטש רע רעבא ,גנאל טראװ רעקיטכעמלא רעד .ץלא טרעה ןוא ץלא

 — טקידלושטנא —

 עראלק ןדער ריד טימ ליװ ךע .טםאג וצ ריד וצ ןעמוקעג טשינ ןיב ךע —
 ,ןסיװ ײז .בײװ א ןופ ןאמ א פא טםדער וד .ןאמ ןײד וצ שלאפ טסיב וד .רעטרעװ
 עזיולב יד ןיא יםורא טםפיול וד םאװ ,אלימ .רעײפ טימ ךעד טםליפש וד זא
 .ןגירק גנוניולאב ןײד םעשישטרעמ טםעוו וד .קאזאק םטאג ׳שינ ךע ןיב ,ראה
 ןכאמ ל׳כע !ןבעל סרעטכאט ןײמ ןכערבעצ טםלאז ןזאל טשינ ךעד ל׳כע רעבא

 ...!סעיליװ עלא ןופ ןעמוקפיונוצ ךיז טע׳מ זא ,ןדלאװעג עניוזא
 .םײװ ןראװעג זיא הסדה

 ...!טנײמ ריא סאװ טשינ םײװ׳כ —

 וד .טײקשידיי ןופ טםטעפש וד .ךעלעװירב עביל םיע טסביירש וד —
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 ? וטםנײמ םאװ .עצינװאבױל ןײז ןרעװ ןוא םיא טימ ןפיולטנא וצ ךיד טסטײרג
 ןוא ׳ןרעװ םאמנ ןכאװ ראפ א ןיא םיע וטסעװ ,םנטשרע ?טפאלש טלעװ יד
 טשינ דלאב ףליה סטאג טימ טעװ ,םנטײװצ .הרפכ ןגאלש ריד טימ ט׳רע
 א ךעבענ זיא יז .ןעמאמ ןײד ןוא ןאמ ןײד ןםיװ ןזאל ל׳כע .וצרעד ןעמוק
 ־עג ןכרוד ןטאבראפ זיא׳ם .ןגײלקעװא טשער יד יז טעװ םאד .שטנעמ קנארק

 -סאפ ןלעג א םיורא אד ןעמ טיג תונוז .ךיוא ץעז
 !קעװא טײג ,ךײא טעב׳כ —

 ךע לעװ ,הפוצח א ןײז טסעװ זא .ןלעפעג רימ טע׳ס ןעװ ,ןײג לע׳כ —
 ...לאנימירק ןיא ןסעזעג לאמנײא ןיוש טסיב !סענאטלאק יד ןםײרטיוא ריד
 בגוטש ןיא ןפיולנײרא 'ןעמונעג ןוא ףיוא־ביוה א ןאטעג ךיז טאה הסדה
 ןפאלעגכאנ ריא זיא לטעמורפ־עזיור .םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ דארג זיא הרפש

 .ךעלעטירט ענײלק טימ
 ...!ןשטנעמ ,דלאװעג ,רוה ״דקפנ —

 טאה לטעמורפ־עזיור .ריט ענרעזעלג יד ריא ראפ טכאמראפ טאה הסדה
 ךיז טאה טנוה םשזורטס םעד .םער רעד ןיא טםיופ רעד טימ ןפאלק ןעמונעג
 ךיז טאה לטעמורפ־עזיור .ײרעליב א טימ ןפאלעגנא זיא ןוא טקעװעגרעביא
 א ןגעלעג זיא עדנארעװ רעד ןופ קנאב רעד ףיוא .עלאפ א ײב טפאכעגנא
 םעד ןגעקא ןכאפ ןעמונעג ןוא ןביוהעגפיוא םיא טאה לטעמורפ־עזיור .ןקעטש

 .בלכ
 ־עטאט ,ןרעװ םאד לאז ןםירעגסיוא !ןא םאד טצײר טניה !סאשזדופא —
 הפכנ יד ײז לאז ןפראװ !ןעמוק ײז ףיוא ןלאז תוכמ םהערפ !למיה ןיא רעטאפ

 ...!ךיוה־רעזײה
 טליטשעגנײא ןוא לזײה ריא ןופ ןעמוקעגסיורא זיא ,ןירעטכעװ יד ׳עיוג יד
 זיא הםדה .שיליופ ףיוא ריא וצ טדערעג םעפע טאה לטעמורפ־עזיור .טנוה םעד
 ,שאט םעד ,טוה םעד ,לטנאמרעביוא םעד טפאכעג ,קנאש רעד וצ ןפאלעגוצ
 וצ טזאלעג ךיז ןוא ריט־ךיק רעד ךרוד םיורא זיא יז .ךיק ןיא ןײרא זיא ןוא
 רעד וצ טלײאעג טאה יז .ענאלאפ א וצ טנפעעג ךיז טאה םאװ ,עקטרופ רעד
 א טימ יװ ,ךיג־ךיג טפאלקעג ריא טאה ץראה םאד .געװ טגײלעגנא ,עיצאטס
 ךיז טאה יז .ןגיוא יד ראפ ןפאלעג ריא ןענײז ןעלטניפ עקידרעײפ .לרעמעה
 זא ,טאהעג ארומ טלאװ יז יװ ,ץכעלײװרעטניה ףיוא טקוקעגמוא לאמ םעדעי
 רעד ףיוא .שטאפ א ןופ יװ ,םײה ןראװעג ריא זיא קאב ןײא .ךאנ יז טגאי ענעי
 זיא הםדה .גזארבעג ןוא פאלקעג א טימ ,ןאב א ןפאלעגנא דארג זיא עיצאטס
 ראנ ,עשראװ ןײק טשינ קעװא רעבא זיא גוצ רעד .טעליב א ןא ןסעזעגנײא
 טײלסנאמ עכעלטע ןדאבעג ךאנ ךיז ןבאה רעדיװש ןיא לכײט םײב .קצאװטא ןײק
 ןכאלפ ןפיוא ראנ ,ןעגנאגעגרעטנוא טאהעג גנאל ןיוש זיא ןוז יד .ןעיורפ ןוא
 ־גנעל ןגיולפעג זיא לגיופ רעסיורג א .ןביוש ענרופרופ טנערבעג ןבאה רעםאװ
 ךעלראפ .ןענאפאמארג טליפשעג ןבאה סעיליװ יד ןיא .םארטש םעד סיוא
 .טלקאשעג ךיז ןוא דײ א ןענאטשעג זיא םיוב א ײב .דמאז ןיא טריצאפש ןבאה
 טפיוקעג הסדה טאה ,לאזקאװ ןפיוא ,קצאװטא ןיא .החנמ טנװאדעג טאה רע
 טלאזעג טשרע טאה יז רעבא ,טראװעג ןיוש טאה ןאב א .עשראװ ןײק טעליב א
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 ךיז ,ןאגאװ ןרעטםגיפ א ןיא ןײרא זיא הםדה .םורא טונימ קיצנאװצ ןיא ןראפפא
 .םעיװ יד ןםאלשעגוצ טאה יז .ןײלא ענײא ןעװעג טראד זיא יז .טצעזעגקעװא
 זיא רעטםנעפ ןכרוד ,טצירפשעג ,טעשיצעג טאה טנראפ ןופ וױטאמאקאל רעד
 טגאזעגנא םיא ,ןאמ ןטימ טנגעזעג ךיז יורפ א טאה ןםיורדניא .ךיור רעד ןײרא
 א ןיא ץעגרע טײטש םאװ ,טפאז־עדגאי שאלפ א תבש ףיוא ןעגנערב לאז רע
 ןהםדה טאה טײקליטש עפיט א .עצילאפ רעטשרעביוא ןא ףיוא ,רעמלא־זײפש
 .רענלאק םעד טלעטשעגפיוא טאה יז ןוא ליק ןראװעג ריא זיא׳ם .ןעמונעגמורא
 רע ןעװ — .קנאדעג ןכרוד ןפאלעגכרוד ריא זיא — נ טרעהעג סאד טלאװ רע ןעװ

 ...:םיא וצ טפאשביל ןײמ ראפ לאצאב ךיא לפיװ טםואװעג טלאװ
 יז טאה ,ןעלשעה־רזוע ןבירשעג טאה הסדה םאװ ,וױרב ןטצעל םעד ןיא
 ריא טימ ןפערט ךיז טלאזעג טאה רע .ןאלפ ןעיונעג א טעבראעגםיוא טאהעג
 טאה ,הםדה ,יז .ןעװעג טשינ אד ךאװ עצנאג א זיא עלעשיפ .עיליװ רעד■ ןיא
 םענײא ןדעי טאה יז .טסעג ןײק ןעמוקםיורא טשינ ןלאז׳ם זא ,טריקראמסיוא
 .ןעינאלק ײב ,ןישעזדעימ ןיא ןכאװ ײװצ ןעגנערבראפ וצ ךיז טײרג יז זא ,טגאזעג
 טסואװעג טשינ ןײלא טציא טאה יז .טרעטשעצ ןראװעג רענעלפ עלא ןענײז טציא
 ןראפנײרא ןוא תמא ןא ראפ ןגיל םעד ןכאמ טנאקעג טאה יז .ןראפ לאז יז ואװ
 וליפא טאה רע ? ןטראד זיא יז זא ,ןסיװ רע טעװ ןענאװ ןופ רעבא .ןעינאלק וצ
 סאװ רעבא .ןעלעשיפ וצ ,םײהא ןראפ זומ יז .םערדא םעינאלק טסואװעג טשינ
 וצ ןעמוקעג ץיה רעד ןטימ ןיא זיא יז סאװ ,ןבעג יז טעװ דײרסיוא ןא ראפ
 ,ןהםדה ,יז ןוא ןעמוקמײהא טעװ יז זא ״דרפש ןגאז טעװ םאװ ? טאטש ןיא ןפיול
 לטעמורפ־עזיור ?ןירעטכעװ יד ,עיוג יד ןטכארט טעװ סאװ ?ןפערט טשינ
 רעד רעביא ןגארטעצ ךיז טעװ עטכישעג יד .טלײצרעד ץלא יאדװא ריא טאה
 טשינ טעװ לטעמורפ־עזיור זא ,טײקרעכיז יד זיא ואװ ןוא ,ונ .עיניל רעצנאג
 עניוזא .ןאפעלעט ןפיוא ןעגנילקנא ןענאד ןופ ןאק׳מ ?ןעלעשיפ ןאט ןסיװ וצ
 .ישעמאמ רעד וצ ךײלג קעװא יאדװא זיא יז .פא טשינראג ראפ ךיז ןלעטש יז יװ

 ...רענײטש־לאג יד ףיוא קאטא ןא ןגירק ט׳יז

 ־עזיור .װאפעזױ ןײק ןראפקירוצ לאז ,הםדה ,יז זא ,ןעװעג טלאװ עטםעב׳ם
 יד .טכאנ עצנאג א ןבײלב טשינ טראד ט׳יז .ןראפעגמײהא ןיוש זיא לטעמורפ
 זיא דוס רעד ?ןפיולטנא ןופ ןיז רעד זיא םאװ .ןפאלש ןײג דלאב טעװ עיוג
 .ןרעקמוא טנאקעג טשינ ךיז װאפעזױ ןײק טציא טאה יז רעבא .טקעדעגפיוא
 ,קאלוק ןטימ ןכאפ םאד ,ריט רעד ןיא ןצעז םאד ,ןעײרעלדיז סלטעמורפ־עזיור
 ראטקודנאק א .ןראפ ןעמונעג טאה ןאב יד .דחפ א ריא ףיוא ןפראװעגנא טאה
 םעד ןהםדה ײב ןעמונעג טאה רע .טכיל א ןדנוצעגנא ןוא ןעמוקעגנײרא זיא
 לכײט סאד .טקוקעגםיורא טאה הםדה .ךעלכעל ײװצ טפאלקעגכרוד ןוא טעליב
 ,רעל־שיטכאנ ןגעלעג זיא ,ןדאבעג ראנ טשרע ךיז טאה׳מ ואװ ,רעדיװש ןיא
 ־ניפ א ןענאטשעג זיא דלאװ רעד .טײקלעה רענעגײא רעד ןיא טלגיפשעג ךיז
 טאה ץינעלאפ ןיא .טכיל קנופ א טנײשעגכרוד טאה טראד ןוא אד זיולב .רערעטם
 ןעניושראפ ענעסירעגפא ראפ א ןםעזעג ןענײז קינײװעניא .קנעש א ןעזרעד הםדה
 ןישעזדעימ ןיא .ענימאד ןיא טליפשעג ןוא — םענאמרופ רעדא סערגערט —
 ךיז טאה יז רעבא ,ןגײטשוצםיוא יװ ,ףיוא לעטש א ןאטעג ךיז הסדה טאה
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 םנעמיוק .ןקירבאפ ןביוהעגנא ךיז ןבאה רעװאװ ךאנ .טצעזעגקעװא קירוצ דלאב
 .רעטעברא טעראפעג ךיז ןבאה ןביוש עטעטארקעג רעטניה .טרעכיורעג ןבאה
 רעטנוא טראד ךיז טוט םאװ .םלוע־תיב רעגארפ םאד ײבראפ ןעמ זיא דלאב
 םיואגנעל ז טיוט ןענײז ײז זא ,ײז ןסײװ — .טכארטעג הסדה טאה — ך ךעלגרעב יד
 ךעלבײש־לאנגיס .ײװמארט רענעטביולאב א טלםײרטעג ךיז טאה טיולפ םעד
 רעד ףיוא ףיורא ןאב יד זיא דלאב .טיור ןוא ןירג ;ןרילאק יד ןטיבעג ןבאה
 ףיש עםײװ א .ןםאגעצ־טײרב ,לעה־שילמיה ןגעלעג זיא לסײװ יד .קירב
 רעסאװ ןיא טלגיפשעגפא ךיז ןבאה ןרעטמאל ענעדנוצעגנא יד .ןעמואװשעג זיא
 .ןלעװ עקידלאג־ןירג ײז ןופ ןפאלעצ ךיז ןענײז׳ם .ןלײז עקידרעײפ תורוש יװ
 טאה׳ם .רעסאװ ןפיוא טרעיוהעג טאה החונמ עכעלטעג א .ןזאלבעג טאה לטניװ א
 יד ןענײז ךעלקילג יװ ,למיה ןיא טאג .גנופאשאב־טלעװ טימ ךיוה א ןאטעג
 טשינ ןבאה ,םײה רעד ןופ טשינ ןפיולטנא ײז .קינײװעניא ןעמיװש סאװ ,שיפ
 יוזא שטנעמ רעד זיא סאװראפ .םעביל ענעטאבראפ ןײק טשינ ןריפ ,הנותח

 ? ךעלקילגמוא
 סאד זיא ואװ .ןגיטשעגסיוא זיא הםדה .טלעטשעגפא ךיז טאה גוצ רעד

 טאה ץיה א וטאטש ןיא זיא׳ם םײה יװ .לצנער ןײק טשינ טאה יז ?לצנער
 ײבראפ זיא הםדה .ןענאגאװ יד ,ןרעיומ יד ,רענײטש יד ןופ גאלש א ןאטעג
 ןישאמ יד .גנאגסיורא םעד טלעטשראפ טאה גוצ רעדנא ןא .וױטאמאקאל םעד
 טימ ריא ןופ ןעקנוטשעג טאה׳ם .עצראװש־ךעפ א ,עסיורג א ןענאטשעג זיא
 רעד טפירטעג טאה ןבאטש ןוא רעדער ערעײהעגמוא יד ןופ .דאשט ןוא ןליוק
 לרעטםנעפ םעד ךרוד .טםוהעג קירעזײה ץלא ךאנ טאה ןעמיוק רעד .לײא
 ןגיוא יד ןיא .ןוױוא םענעפא ןא ןבענ ןיושראפ ןטםירראפ א ןעזעג ןעמ טאה
 זיא טאטש ןיא ...םונהיג ןופ לװײט א :רעײפ ןעמאלפ טלגיפשעג ךיז ןבאה
 טאה׳מ .ןטײז עלא ןופ ןראפעגנא ןענײז םעקשארד .הלהב א ןוא ץיה א ןענאטשעג
 ןא ראפ סאד זיא םאװ .םטרעפוק ,ןשיוק ,םעזילאװ המימח רעד ןיא טפעלשעג
 טפיוקראפ ןבאה ךעלגגײ ? יוזא ןעמ טײרש םאװ .ץראװש זיא סאג יד ? ףיולעגנא
 ןגעװ טדערעג ךיז טאה׳ם .טײז ןײא ףיוא טקורדעג ,עמארגעלעט ארטסקע ןא
 ןגעװ ןםעומש יד .עיברעס ןײק טקישעג טאה ךײרטםע םאװ ,עטאנ א םעפע
 .ןסאגאב ןהסדה ןבאה ןטםגנא .סאפש ןײק ןעװעג טשינ ,םינפא ,ןענײז המחלמ
 .רעײפ ןיא ךײלג ןלאפנײרא ןגעװטעריא ראפ ט׳רע .לשעה־רזוע טמוק טציא דארג

 סמארבא טרינאפעלעט ןוא װאנארומ ןפיוא לדנאה־ןטשרואװ א ןיא ןײרא זיא יז
 ןאדיא ײב ןעװעג ,םינפא ,זיא רע .טרעפטנעעג טשינ טאה רענײק רעבא ,גנוניואװ
 ןגעװ סאװ ,עםירטקא רעד טימ טפעלשעגמורא ךיז טאה רע רעדא ,יזארמ ןיא
 .האל עמומ רעד וצ ןעגנולקעגנא טאה יז .ןעלמרומ טרעהעג הסדה טאה ריא
 ןיא ןעװעג טשינ ךיוא זיא עשאמ רעבא ,ןעשאמ טימ ןדער טלאװעג טאה יז
 טאג .ץעגײש םעד ,רעלאמ םעד טימ טײרדעגמורא יאדוא ךיז טאה יז .בוטש
 רעבא ,ןעגנאגאב טשינ דניז םוש ןײק טציא זיב ךאנ זיא ,הםדה ,יז ,למיה ןיא
 וצ שטנעמ א םנטײצאב ןיוש טכוז יז .ןפיולטנא ןיוש זומ יז .ךאנ ןיוש יז טגאי׳מ
 לאמא ךאנ טאה הםדה .ןעניפעג טשינ ןאק ןוא ןדערוצסיורא טראװ א ןעמעװ
 רעד ןיא ןעװעג טשינ ךיוא זיא רע רעבא .אפאפ וצ לאמסאד .ןעגנולקעגגא
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 עניאנג רעד ףיוא ןריפ ןסײהעג ךיז ןוא עקשארד א ןיא ןםעזעגנײא זיא יז .םײה
 ...ןעלעשיפ וצ ׳םאג

2 

 ־עלעט רעד ראדיראק ןיא ןאטעג גנילק א טאה ׳טנװא ןיא ךעלטעפש ׳ךאװטימ
 יד ךרוד ןפאלעגכרוד ריא זיא — :רע זיא׳ם .ןעגנורפשעגפיוא זיא הםדה .ןאפ
 .טנאה רעקידנרעטיצ א טימ לבײרט םאד ןביוהעגפיוא טאה הסדה .ןריהעג
 טאה רענײק ...:עטיב — .שיליופ ףיוא ןאטעג גאז א יז טאה — וןעשארפ
 א ׳שינעכראש א ׳ןצארק א טרעהעג ךיז טאה לרער ןיא .טרעפטנעעג טשינ

 ־םיטש עטעשודעגוצ א ןעמונראפ הםדה טאה לאמא טימ .ןפײפ
 ? רענטוק ינאפ יד אד טניואװ —

 ןיא ראנ ׳ןרעפטנע טלאװעג טאה הםדה .לוק םלשעה־רזוע ןעװעג זיא׳ס
 ןעמונעג ריא טאה׳ס .ןושל םאד ןסעגראפ יװ טאה יז .גנע ןראװעג זיא זדלאה

 .ןאצ א ןיא ןאצ א ןפאלק
 ...!הסדה ׳ךיא ןיב םאד —

 :ןאטעג גאז א הסדה טאה ךאנרעד .ןגיװשעג עדײב ןבאה לײװ עגנאל א
 ? וטםיב ואװ —

 .םאג ענלאמכארק רעד ףיוא ׳לדנאה־ןטשרואװ א ןיא —
 ? ןעמוקעג וטםיב ןעװ !למיה ןיא טאג —

 טכער םיא טאה יז ראנ ׳ןרעטםילפ ׳ןעלמרומ םעפע ןעמונעג טאה רע
 .ןענאטשראפ טשינ

 !רעכעה דער —

 טראװ םעדעי טרעהעג טאה יז שטאכ ראנ ׳טגאזעג םעפע רעדיװ טאה רע
 ׳ןטכענ :טגאזעג טאה רע .טנײמ רע םאװ ןעמונאב טשינ יז טאה ׳רעדנוזאב
 טאה ?רעדיװש ןײק םעפע רע טמוק יװ ...רעדיװש ןופ .ןטכענרעײא ןײמ׳כ

 .טגערפעג ךיז יז

 ? זיא םאד ואװ טםײװ וד .עניאנג ןוא ענלאמכארק קע .רימ ףיוא טראװ —
 .אי :טגאזעג ןוא טראװעגפא טאה רע

 ...!טונימ א .פארא ןיוש םוק׳כ —

 ־עגוצ יװ ריא זיא׳ס ראנ ׳לבײרט סאד ןעגנעהפיוא טלאװעג טאה הםדה
 .ןגײב וצ טרעהעגפיוא ךיז ןבאה ןעקנעלעג־רעגניפ יד .טנאה רעד וצ ןםקאװ
 ־אג יד ףיוא טגײלעגקעװא סע טאה יז זיב ןדנוקעם עכעלטע טרעיודעג טאה׳ס
 ־לטימ ןיא ןײרא זיא הסדה .םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ זיא עלעשיפ .ךעלעפ
 ־רעד סאד באה ךיא זא ׳טאג רעםיורג .קנאש יד ףיוא לארפ א ןאטעג ןוא בוטש
 יד ןעװעג ץלא ןענײז׳ם .רעדײלק יד ןקוקרעביא ןעמונעג טאה יז ...!טבעל
 ־עג טאה יז .װאפעזױ ןיא טזאלעגרעביא יז טאה עקידרעמוז יד .עקידרעטניװ
 דעמוגעגסיורא ןוא דאלפוש א טנפעעג ךיג־ךיג טאה יז .דײלק עםײװ א ןגארט
 רעד זיא ואװ .טוה־יורטש ןקידנאר־טײרב א ןאטעגנא טאה יז .סאפ ןצראװש א
 ןגעלעג זיא רע ? שאט רעד ןעמוקעגניהא זיא ואװ !לםילש רעד זיא אד ? לםילש
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 ־רעד טנאקעג טשינ טאה יז ראנ ׳זאג םעד ןשעלסיוא טלאװעג טאה יז .שיט ן5יוא
 ןפיוא ריט יד טכאמראפ ןוא םיורא זיא יז ו ןענערב רע לאז .סנײא ץלא .ןעגנאל
 יז ראנ ,פערט ערעטםניפ יד רעביא ןפיול ןביוהעגנא טאה יז .םאלשפאלק
 ןאטעג ריא טאה׳ם ...םופ א ןכערבעצ ךאנ ט׳יז .טירט יד ןטלאהעגנײא טאה
 טשינ ראנ לאז׳כ .ץראה םאד טגיל׳ם ואװ ׳טסורב רעקניל רעד ןיא ךאטש א
 .טפעשעג־לײא םעלעשיפ ײבראפ זיא יז ...ענלאמכארק רעד וצ זיב ןבראטש
 א טנערבעג ךאנ טאה׳ס ראנ ׳טכאמראפ ןענאטשעג ןיוש ןענײז ןריט־זאלג יד
 םענרעגײטש םעד ,טנעװ עטםטעפראפ יד ףיוא ןלאפעג זיא ןײש עבירט א .פמאל
 ׳םינפא ,זיא רע .ןעזעג טשינ ןעמ טאה ןעלעשיפ .ןכעלב יד ,רעםעפ יד ,ליד
 ענעטכיולאב־בלאה .לופ ןעװעג זיא עניאינג יד .לביטש־רעטניה םעד ןיא ןײרא
 ־עט ערטםקע ןא םיורא טאהעג רעדיװ זיא׳ם .ןגיוא עטנפעעצ־דליװ .רעמיגפ

 טאה יז ראנ ,טאלב א ףיוא ןבאטשכוב עקיזיר ןעזעג טאה הםדה .עמארגעל
 טיג לגנײ םאד ךיג יװ זרעטעלב יד טפאכ׳מ יװ .ןענעײלרעביא טנאקעג טשינ
 .גנילק א ןאטעג טאה׳ם .רענײטש יד ףיוא ןלאפעגפארא זיא עקיפאק א ו טשער א
 ,גנױ־רעקעב א .םעצײלפ יד ףיוא שיוק א טימ ןעמוקעגנגעקא זיא רעגערט א
 ןפיוא ןגארטעג טאה ,ןזיוה טאטשנא םעקטאג ןיא ,דמעה טעטסארכעצ א ןיא
 ךעלעפע ןפראװעצ סאד טאה רעװ .ןכוק םענעקאבעג־שירפ א טימ ןקעב א פאק
 לוױטש־ץיפש ןטימ ןםיוטשעג טאה רע .עװאריװער א זיא׳ם ?ראוטארט ןפיוא
 .קאטשניר ןופ ןבילקעג ןבאה רעדניק .טנײװעג טאה ןירעלדנעה יד .שיוק ןיא
 ־עג טשינ טראד זיא רע ראנ ,ענלאמכארק קע וצ טפוטשעגכרוד ךיז טאה הםדה
 םיא יז טאה םיצולפ ? ןעניז ןופ פארא יז זיא ? טכודעגםיוא ריא ךיז טאה .ןעװ
 .רעלופ .רעכעה ןראװעג זיא רע .רע טשיג ןוא רע ןעװעג אי זיא׳ס .ןעזרעד
 ריא ףיוא טאה םטראגעג־גגאל ןוא סשימײה םעפע .רעעפארײא רעתמא ןא
 ןעלפאצראװש יד .ןקור ןכרוד ןפאלעגכרוד ריא זיא גאז־גיז א .ךיוה א ןאטעג

 .ײרד ןשילרעטסיוא ןא ןאטעג ךיז ןבאה ענײז
 ...!הסדה —

 !ךיא ןיב םאד ,אי —
 .ןגיװשטנא ןראװעג ןענײז ײז ןוא

 .ףיורא־לאפ א ןאטעג םיא ףיוא זיא יז .טלקנעװקעג לײװ א ךיז טאה יז
 ,קאב רעד ןיא שוק א ןאטעג םיא טאה יז .םײה ןוא סאנ ןראװעג זיא םינפ ןײז
 .טקוקעגכאנ ײז ןוא טלעטשעגפא ךיז ןבאה ןשטנעמ .םערב רעד ןיא — ריא רע
 יז .ןםעגראפ ץלא טאה יז ראנ ,בלעװעג סעלעשיפ ןופ טירט א ןעװעג זיא׳ם

 .טנעה עדײב ײב ןעמונעגנא םיא טאה
 !םוק —

 1 ןיהואװ —

 !רימ וצ —
 .רענעקארשרעד א טגערפעג רע טאה — ? םײהא —

 טפײרגאב טשינ טאה יז .רעטרעװ ענעגײא יד טקנעדעג טשינ טאה הםדה
 הסדה .ןראפעגײבראפ זיא עקשארד א .ןײנ ?ריא וצ םײהא .טגערפ רע םאװ
 ךאנ ןםעזעגנײא זיא יז .טנאה רעד טימ ןכײצ א ןאמרופ םעד ןבעגעג טאה
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 ןיא סופ םעד ןםיוטשעגנא טאה יז .טלעטשעגפא ךיז טאה עקשארד יד רעדײא
 ־נא רעד .ןגיטשעגנײא ךיוא זיא ןוא לײװ א טלקנעװקעג ךיז טאה רע .לפערט

 טאה יז ׳גירג הנושמ ןראװעג זיא ןהםדה .ןעײרדםיוא ןעמונעג טאה רעבײרט
 טאה ץלא .לברא םלשעה־רזוע ןא טפאכעגנא ךיז טאה יז .גאװ עדעי ןריולראפ
 רעד .קורב ןופ רענײטש יד ,רעזײה תורוש יד ,למיה רעד :ןעײרד ןעמונעג ךיז

 .םינפ סאד טרעקעגמוא טאה יוג

 ? ןיהואװ —

 .סנײא ץלא — .טרעפטנעעג הםדה טאה — !ןראפ ןאפ רעד לאז —

 ? םעקנעשזאל יד וצ —

 .אי ,אי —
 םײב ןטלאהעג ץלא ךאנ םיא טאה יז .טײהרעקידנגײװש ןםעזעג ןענײז ײז

 .לברא

 י.ןעמוקעג זטםיב ןעװ —
 .טנײה .גאטנאמ —

 .ךאװטימ זיא טנײה —

 .רעטאפ־ףיטש םײב .רעטומ ריא ײב .רעדיװש ןיא ןעװעג ןיב׳כ —

 םענעגראבראפ םעד טרעלקעגרעביא טלאװ יז יװ ,ליטש ןבילבעג זיא הםדה
 רע זא ,ןסעגראפ טאהעג עגר רעד ןיא טאה יז .רעטרעװ עקיזאד יד ןופ ןײמ
 טימ רעדיװש ןיא טניואװ לטעמורפ־עזיור זא ןוא ןעלדײא טימ ןעמוקעג זיא

 .םלעדנעה ףלאװ ׳ר ,ןאמ ןטירד ריא

 !קידנעטש ףיוא !ןעמאזוצ רימ ןבײלב טציא —

 .קידנעטש ףיוא ,אי —

 !ןדײש טשינ רעמ זדנוא ןאק רענײק —

 !רענײק ,ןײנ —

 ־עגפא ןענײז ןשטנעמ .פארא־גראב יװ ,טלקײקעג ךיז טאה עקשארד יד
 שינעטכידעג רעד ןיא .ןטראג רעשיסקאז רעד טכיוטעגפיוא טאה׳ם .ןעגנורפש
 למיה ןטילגעגנא ןיא .ךעלרעײפ ןטכיולעגפיוא ןבאה רעטעלב ןוא ןגײװצ ןופ
 טצילבעג טאה טײז א ןא .דנאר ןיא המיגפ א טימ ,הנבל קיטש א ןענאטשעג זיא
 ןעװעג זיא׳ם .ןעװעג אד קירוצ העש ראפ א טימ טשרע זיא הםדה .ןרעטש א
 עקשארד יד .רעמײב ערעדנא .ןפמאל ערעדנא .םאג ערעדנא ןא .ןטראג רעדנא ןא
 ןײז ןאטעג טאה דרעפ םאד .ןפאלעגטימ זיא הנבל יד .םיואראפ טגאיעג טאה
 ־עג ךיז ןוא ראוטארט ןפיוא ןענאטשעג ןענײז ךעלעמאד ײװצ .שינעפרעדאב
 ערע׳םאװ ןןרעטמאל יד םורא ןעילפ׳ם ךעלעגילפ לפיװ ,טאג רעםיורג .טשוק
 עטםכעלקילג יד זיא םאד !םעיצאקא יד ןקעמש׳ם יװ !ןפראװ ײז סנטאש עקזיר
 יז טאה רע זא ,טנאמרעד ךיז הםדה טאה עגר רעד ןיא !ןבעל ןײמ ןיא טונימ

 .װאפעזױ ןיא ןפערט טלאזעג
 ?װאפעזױ ןיא ןעװעג טסיב —

 .טאטש ןיא ןא גאטשרענאד ןופ טסיב זא ,טגאזעג טאה עיוג יד .לאמ ײװצ —
 .ריד ףיוא טראװעג באה׳כ .אהא —
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 וטסיב סאװראפ-זא ,טנײמעג באה׳כ .ןענאטשראפ טשינ באה׳כ —
 זןבילבעג טשינ טראד

 .טיוט ןזיב .ןעמאזוצ ןײז ןיוש ן׳רימ ...א ? ךיא —
 .המחלמ טימ טקעמש׳ס .רעטילימ םוצ ןעמענוצ טשינ ךימ טע׳מ ביוא —
 ליװ׳כ .שױלעפאק םעד פארא םענ !ןעמענוצ טשינ ךיד ןאק רענײק .ןײנ —

 .ןקוקנא ךיד
 ־פארא ןעמונעג ךיז טאה טוה רעד .שױלעפאק ןײז טראשעגפארא טאה יז
 ךיוא ךיז טאה לשעה־רזוע .ןפאכ וצ םיא גיוב א ןאטעג ךיז טאה הסדה .ןרעליוק
 ןבילבעג יװ ןענײז ײז .לסײרט א ןאטעג ךיז טאה עקשארד יד .ןגיובעגסיוא
 ןיא רענײא ןוא לטנעװ ןא טרעמאלקעג ךיז ןבאה ײז .טפול רעד ןיא ןעגנעה
 טאה רע .טלעטשעגפא ךיז ןוא ןצײל יד ןאטעג יצ א טאה ןאמרופ רעד .ןרעדנא
 לטיה ענעטארעצ סאד טקורראפ שירעגילק ןוא םינפ עטיור סאד טײרדעגסיוא
 סאװ ׳סרעשטוק עשיטאטשסיורג ןופ טײקידלודעג רעד טימ לופ ,ןרעטש ןרעביא
 ־רעמוז ןיא ךעלראפ עטבילראפ ןופ ןזירפאק ײלרעלא וצ טניואװעג ןענײז

 .םילבה־לבה ןשיטכאנ
 ...!ןלאפפארא ךאנ ןלעװ ןטפאשרעה יד ,קיטכיזראפ —

 .קילב ןקידנלארטש א טימ טקוקעגנא םיא טאה הסדה
 ...ךעלקילג רעײז ןענעז רימ .ןקידלושטנא ןאפ רעד לאז —

3 

 ײבראפ זיא ,עקסװאקלאשראמ רעד ןיא טײרדעגנײרא ךיז טאה עקשארד יד
 וצ טונימ ןצפופ ןזיװעג טאה םערוט ןפיוא רעגײז רעד .לאזקאװ רעניװ םעד
 ןענײז ןעײװמארט יד .טנװא ןיא ירפ יװ שיור א ןעװעג אד ךאנ זיא׳ס ראנ ,ףלע
 ןענײז ןראוטארט יד .סעקשארד ןראפעגנא ןענײז ןטײז עלא ןופ .טקאפעג ןעװעג
 ־עטש טימ ,ןשױלעפאק ענעיורטש ,ןגוצנא עלעה ןיא ךעלטײלעגנױ .לו§ ןעװעג
 עסײװ ,רעדײלק עטלמילבעג ןיא ןעיורפ טריפעג ןבאה ,טנעה יד ןיא ךעלעק
 רעשירטקעלע רעד ןגעק .ןשראק ןוא ןעמולב טימ ןעגנאהאב ןטיה ,סעקשטנעה
 .סײװ־ךעלנײװעגמוא טדנעלבעג רעזדלעה ןוא סמערא עטזיולבטנא יד ןבאה ןײש
 ־רעמוז טצנאלגעג ןגיוא עשרעבײװ יד ןבאה ןצענ ןוא ןדנאר עטײרב יד רעטניה
 ־עג ךיז ןבאה טײקיפמעד רעסיז רעד ןיא .ריגײנ טימ לופ ,עקיטשרוד שיטכאג
 סרעטראפ ןבאה לאזקאװ םײב .טסימ־דרעפ ,בײל ,פופראפ ןופ תוחיר ןגארט
 טלײטעגפא טאה סאװ ,םיוצ טײז רענעי ןופ .קעפ ,ןשיוק ,סעזילאװ טפעלשעג
 שינעפאלק א ,שינעפײפ א ןגארטרעד ךיז טאה ,ןםלער־ןאב יד ןופ םאג יד
 ענרעבליז ןעגנאהעג ןבאה טפול רעד ןיא .ךיור ןופ שינעצעז א ,רעדער ןופ
 עשראװ ןעזעג טאהעג טשינ לאמנײק ךאנ טאה לשעה־רזוע .עראפ ךעלדנקלאװ
 ןענייז׳ס .רעטנאגעלע ,רעכײר ,רעםערג ןעזעגםיוא םיא טאה טאטש יד .טײצ־רעמוז
 רעד ןופ ןראפעגםיורא זיא רע טניז ןכאװ ײװצ ןײק רעבירא טאהעג טשינ ךאג
 ־רעטנוא םישדח ןעװעג ןיוש טלאװ רע יװ טכודעג םיא ךיז טאה׳ס ראנ ,ץײװש
 ןײא ןײק ךאנ רע זיא לאפשערעט־ןײלק ןופ ןראפעגסיורא זיא רע טניז .םנגעװ
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 ןוא ןרו6 ףיוא טרעגלאװעג ךיז רע טאה רעירפ .ן&אלשעגרעביא טשינ טכאנ
 ףיוא לעטאה א ןיא טכאנ א ןעלדײא טימ טקיטכענעג רע טאה ךאנרעד .ןענאב
 רע .גאט ןעיורג ןזיב םיא טימ טגירקעג טראד ךיז טאה יז .סיקװעלאנ יד
 ןוא רעטומ רעד וצ רעדיװש ןײק ריא טימ ןרא§ וצ ןדערנא טזאלעג ךיז טאה
 טאה לדײא .ןפלאהעגוצ לטעמורפ־עזיור ריא טאה טראד ראנ ׳רעטאפ־ףיטש םעד
 טאה לטעמורפ־עזיור .רסומ טגאזעג םיא טאה סלעדנעה ףלאװ ׳ר .טנײװעג
 ׳ןהסדה וצ װא§עזױ ןײק ןרא§עג לאמ ײװצ זיא רע .תוללק עטיוט טימ ןטלאשעג
 לאמ עטײװצ סאד .עיליװ יד ןענופעג טשינ רע טאה לאמ עטשרע סאד רעבא
 ,םיא זיא לדײא .עשראװ ןיא זיא הסדה ינאפ יד ׳טגאזעג םיא עקשזורטס יד טאה
 רעבלעז רעד ןו§ ןגיטשעגסיוא יז זיא סגעװאוצקירוצ לײװ ,ןרא§עגכאנ ׳םינפא

 :ןגירשעג ןוא לברא םײב טפאכעגנא םיא טאה יז .רע סאװ ןאב
 ...!ןרעיוא טימ טנוה וד !ץלא ןיוש סײװ ךע —

 ׳ןעײרש ןעמונעג טאה יז .עיצאטס רעד ףיוא שירעטסיה ןראװעג זיא יז ןוא
 ןוא ריא ןו§ ןפאלטנא זיא רע .רעגניפ יד טימ םיא ףיוא ןעלטײט ןוא ןעניױו
 ןײק גוצ א טפאכעג רע טאה טראד .ץינעלאפ ןײק זיב סו§וצ ן§אלעג יוזא זיא
 .םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ זיא יז ראנ ,ןהסדה טרינאפעלעט טאה רע .עשראװ
 םיא טימ ךיז טאה יז .ןעניג וצ קעװא זיא ןוא השוב יד ןעמוקעגײב זיא רע
 ־נײרא םיא טאה יז .טאהעג טשינ םיא ראפ יז טאה רעמיצ ןײק ראנ ,טשוקעג
 ־רא§ םיא דײר עגנאל ךאנ ןבאה ײז ןוא ,סניראטײנ ,ךעלדײמ ײװצ וצ טרי§עג
 ,טכאנאב ןפאלש טשינ ,ןגראז ,ןשינעראפ יד ןופ ,לביטש רעטסניפ א ןעגנוד
 לאמ סעדעי טאה רע .ט§אה א ןא ,טלפענרא§ ,שילרעטסיוא ןראװעג ץלא זיא
 ןאק יז זא ,טאהעג ארומ טלאװ רע יװ ,ןהסדה ףיוא קילב א ןפראװעג ײנסגופ
 .טרעפטנעעג ריא טאה רע .טדערעג טאה הסדה .עיצאניצולאה א יװ ןײגעצ
 :ןאטעג גער§ א טאה יז .ענעדנובעג טשינ ,עטקאהעגפא ןעװעג ןענײז דײר יד ראנ

 .טשינראג ײטשרא§׳כ ן סנירעדײנש וצ סעפע וטסמוק יװ —
 .ןעמונרא8 ןעװעג ןענײז ןרעמיצ עלא .רעמיצ ןײק טאהעג טשינ טאה עניג —
 ,טנײמעג ןיוש באה׳כ ? ישעדײז ןײד ײב ןטערטעגפא וטסאה סאװרא§ —

 ...הטרח טסאה וד
 רעד ןיא ץלא ןו§ רעמ .ביל ךיד באה׳כ .טיהאב טאג ,הסדה ,ןײנ —

 ...!טלעװ

 רעטעברא .טלעטשעגפא ךיז עקשארד יד טאה ןעײלא רעמילאזורעי יד ײב
 ־עג ןבאה רעבירג ןיא .עיצאזילאנאק יד רעדא ,קורב םעד טכירראפ אד ןבאה
 .ןײש עלערג א ןפראװעג טאה ראטקעשזארפ א .ןפמאל עשירטקעלע ןטכיול
 ־עג קינײװעניא טאה׳מ .דרע רעטכײפ ןוא זאג ,טלאפסא טימ טקעמשעג טאה׳ס
 זיב טרעיודעג טאה׳ס .טײלסנאמ עטעקאנ־בלאה ןוא ןרער עטקיטאלבראפ ןעז
 ראנ ,טדערעג םיא וצ טאה הסדה .ןרא§ רעטײװ טנאקעג טאה עקשארד יד
 רעװאדזאיוא יד ףיוא .טרעהעג טשינ יז טאה רע זא ,שיור אזא ןעװעג זיא׳ס
 .רעטריװרא§ א טקוקעגנא יז טאה רע .טצעזאב לו§ ןעװעג קנעב יד ןענײז ןעײלא

 ? רימ ןרא§ ןיהואװ —
 .סעקנעשזאל יד ןיא —
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 ? ן6א זעד זיא׳ס —

 .ןכאמראפ דלאב טע׳מ .טשינ םײװ׳כ —
 ? ןאט רימ ןלעװ סאװ —

 ־פא ךיז טאה עקשארד יד .טרעפטנעעג טשינ ׳טקוקעגנא םיא טאה יז
 .טלעטשעג

 .סעקנעשזאל יד ןענײז טא —

 ןעמונעגסיורא ׳ענעשעק ןיא טנאה יד טקעטשעגנײרא טאה לשעה־רזוע
 יװ גנוגעװאב א טכאמעג <קוק א ןאטעג טאה ןאמרו5 רעד .לבור ןבלאה א

 .טפלעה רעד ןיא עבטמ יד ןכערבוצרעביא

 ...ןץירפ ׳טלעג שידנעלםיוא זיא׳ס —

 ...!תועט א טכאמעג באה׳כ ׳ךא —

 ןאמרופ רעד .טלאצאב ,לבור ןבלאה א ןגירקעגסיורא טאה לשעה־רזוע
 לשעה־רזוע .טשער א ןבעג וצ יװ ׳ענעשעק רעד וצ ןאטעג םענ א ךיז טאה

 .טנאה רעד טימ ןאטעג ךאמ א טאה

 ...!איװ .ץירפ ׳קנאד א —

 .לעשיד םעד טײרדעגסיוא טאה יוג רעד ןוא

 .ןעגנאגעגסיורא ןיוש ןענײז עלא ראנ ,ן§א ןעװעג ךאנ ןענײז םעקנעשזאל יד
 לשעה־רזוע .טזאלעגנײרא טשינ ןוא רעיוט םײב ןענאטשעג זיא רעטכעװ א
 ןעגנאגעגפא ןענײז ײז .ןעײלא יד םיואגנעל ןײג טזאלעג ךיז ןבאה הםדה ןוא
 ןבילבעג רעדיװ ןוא ןײג ןביוהעגנא ײנםנופ ,טלעטשעגפא ךיז ןוא טירט עכעלטע

 .טרעטיצעג&יוא טאה הםדה .ןײטש
 .קירעגנוה טםיב יצ טגערפעג טשינ ולי§א ךיד באה׳כ ,דענײמ טאג —

 .לאמטכאנ ןםעגעג ןיוש באה׳כ .קנאד א ,ןײנ —
 ?ענלאמכארק רעד ףיוא סעפע וטםמוק יװ —

 .ןאפעלעט ןפיוא העש א טראװעג באה׳כ .ריד ןבענ זיא׳ס ליױו —
 טונימ ףני6 טםגנילק וד ןעװ .ןײגםיורא םײב ןטלאהעג ןיוש באה׳כ —
 באה ,גנילק א ןאטעג טאה׳ס יװ יוזא .ןפארטעג טשינ ךימ וטםלאװ ,רעטעפש

 .וד זיא׳ם זא ,טםואװעג ךיא
 ־עג באה׳כ .םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ גאט ןצנאג א טםיב ? יוזא יװ —

 .לאמ קיצנאװצ רשפא ןעגנולק
 .העש רעבלאה א ףיוא ןעגנאגעגפארא ןיב׳כ ? ךעלגעמ םאד זיא יװ —
 ,עטיא־עלײב ,רעטםעװש יד .רעטכאט םמארבא .ןעפעטס ײב ןעװעג ןיב׳כ ,אי ,א
 !עשראװ ןיא טםיב וד זא סײװ ךיא ןעװ .ןמלא ןא טימ .טאהעג הנותח טאה

 .ךיוא עשאמ .ץלא טסײװ יז .ןעפעטם טימ ריד ןגעװ טדערעג באה׳כ

 .שינעלקנעװק א ךאנ טגערפעג לשעה־רזוע טאה — ? סיא טימ זיא סאװ —
 .טציפשעגנא ךיז טאה הסדה

 .גנול8ײװצרא6 ןו§ טקא ןא ןעװעג זיא׳ם .ןבירשעג ץלא ריד באה׳כ —
 םע טםעװ וד .ןפארטשאב ןײלא ךימ טלאװעג באה׳כ .טקידנעעג ץלא זיא טציא

 .ןײטשראפ טשינ לאמנײק
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 טשינ וטםיב םאװרא§ .עגושמ ןעװעג עדײב ןענײז רימ .ײטשראפ׳כ ׳אי —
 ?װאפעזױ ןיא ןבילבעג

 טכאמעג ןוא ןעמוקעג זיא רעטומ ריא ? טלײצרעד טשינ ריד באה׳ב —
 ...!ךעלקערש .לאדנאקם א

 .ןראפקעװא ץעגרע ןזומ רימ —
 .ןכאז ראפ א ןקאפנײא טפראדעג טלאװ׳כ ?ןיהואװ .ןראפ רימאל ׳אי —

 .םײה רעד ןיא זיא רע .טשינ רעמ ךיא ןאק טציא
 .ײטשראפ׳כ ׳אי —

 םעפע ריד ליװ׳כ .ןעמוקײב ץלא ןלעװ רימ ראנ ׳זדנוא ןגעק זיא ץלא —
 םיורא טראפ רע .אמ טימ טגירקעצ לםיבא זיא רע .עשראװ ןיא זיא אפאפ .ןגאז
 .ןטעבעגרעביא ךיז ןבאה ײז ראנ ׳זגורב ןעװעג ןענײז ײז .ןעמארבא וצ לאמא
 יוזא ראנ ׳דליװ רעײז ץלא זיא סאד .יורפ רענעי ײב .יזארמ ןיא טניואװ םארבא
 ץלא םיא טוט רע .םארבא רעטעפ ןיא טבילראפ ךאפנײא זיא אפאפ .םאד זיא
 שזורטס םײב ןעמענ ךיא ןאק ׳ןראפעגםיורא זיא אפאפ ביוא .שימאק רעײז .ךאנ

 .לםילש םעד
 ן יה טשינ זיא׳ר זא ןסיװ וטםעװ יװ —

 טאה רע .רעגײזא ףלע יװ רעטעפש ןפאלש טשינ לאמנײק טײג אפאפ —
 ןײק טראפ רע .טײטש טראד סאװ ׳ץלא טוט ןוא ׳ךוב־ראטקאד א טפיוקעג ךיז

 .עגושמ יוזא זיא עילימאפ רעזדנוא .עיטאפארדיה טמענ ןוא קענישטאכעיצ
 .ןא רשפא גנילק —

 רעד ףיוא ןצעזוצ לײװ א ךיז רימאל .ןאפעלעט ןײק אטשינ אד זיא׳ם —
 .קנאב

 ןענאטשעג זיא סאװ ׳עיליװ א וצ טקוקעג ןוא טצעזעגוצ ךיז ןבאה ײז
 ־אב ןעװעג ןענײז רעטסנעפ עגנאל יד .רעמײב־עיצאקא ןשיװצ ׳רעביאנגעקא
 טבעװשעגײבראפ טאה לאמ וצ לאמ ןופ .ןדאקאדב טימ טלעטשראפ ׳ןטכיול
 ײרד ןופ ןטלאהעגרעטנוא ׳ןאקלאב רעטצינשעג א ןעװעג זיא ןביוא .ןטאש א
 ןאטעג טאה לשעה־רזוע .ןזאלב ןעמונעג טאה לטניװ ליק א .ןרוגיפ־סעלוקרעה
 טונימ ףניפ ײב טלעטשעגפא טאהעג ךיז טאה׳ם .לרעגײז־טנאה ןפיוא קוק א
 ךיג ךיז ןבאה קנעב יד .רעטעפש ךם א ןײז טזומעג טציא טאה׳ס .ףלע וצ
 ןענײז ׳טאטש ןטימ ןופ ןעמוקעגנא ןענײז םאװ ׳ןעײװמארט יד .טקידײלעגפא
 סהסדה רעביא .רוכיש יװ ןםלער יד ףיוא טלקאװעג ךיז ןבאה ײז .טסופ ןעװעג
 טלפענראפ יװ זיא םאװ ׳ןהסדה וצ טפאשביל יד .םנטאש ןפאלעג ןענײז םינפ
 .םיא ןיא טכאװעגפיוא ײנםנופ םיצולפ טאה ׳רעביפ־עזײר םעד ןיא ןראװעג
 ןײק טשינ זיא׳ם :רענײמ ןיא טנאה ריא טלאה׳כ !ןהסדה ןבענ ץיז׳כ ׳טאג
 ׳ריא וצ גיוב א ןאטעג ךיז טאה רע ...!תמא רעד !תמא רעד זיא׳ם !םולח
 רע .קנאב קע ןרעדנא םעד ףיוא טצעזעגוצ עגר רעד ןיא ךיז טאה ץעמע ראנ

 :ןאטעג למרומ א טאה
 1 וד טסיב סאד ׳הםדה —

 ןראװעג זיא יז .טגאזעג יז טאה — טםליװ וד ואװ ךימ םענ .ךיא .אי —
 :טגערפעג ןוא לײװ א טרעלקעגרעביא ךיז טאה יז .סײװ
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 זריד וצ ןרא5 טשינ רימ ןלאז םאװרא§ —
 .סניראטײנ יד ןו5 בוטש יד ןײגכרוד ףראד׳מ —

 .אהא ? םנעמעװ —
 ־רא5 עלא יד ןופ טניוטשרעד ,ענעגיװשראם א ןציז ןבילבעג זיא יז ןוא

 .ןשינעלקיװ

4 

 ןיוש טאה ,עקשארד א ןיא ןסעזעגנײא רעדיװ ןענײז הםדה ןוא לשעה־רזוע ןעװ
 !.עקםנאפ רעד ףיוא ןראפ ןםײהעג טאה הסדה .טכאנ רעבלאה ךאנ ןײז טזומעג
 ןעײלא רעמילאזורעי רעד ןבענ לײװ ,רוכיש ןעװעג ,םינפא ,זיא ןאמרופ רעד
 א ןאטעג ,םו§ א ןביוהעגפיוא טאה דרעפ םאד .ןײטש ןבילבעג עקשארד יד זיא
 טאה׳מ ןוא ,פאק םעד ןגיובעגנײא טאה רעשטוק רעד .עװאקדאפ רעד טימ פאלק
 ־נא טכײל םיא ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טאה הםדה .טכראנש רע יװ טרעהרעד
 ןביוהעג&יוא ןוא טקעװעגרעביא ךיז טאה יוג רעד .עצײלפ רעד ןיא טפאלקעג
 טאה רע ראנ ,טנאה רעד ןופ ןלאפסיורא ןביוהעגנא םיא טאה סאװ ,שטײב יד
 טגערפעג ןוא טלעטשעגפא ײגםנופ טאה רע .ןראפ וצ ןיהואװ ןסעגראפ טאהעג
 ןראפעגוצ זיא עקשארד יד זיב העש לטרעפ ײרד טרעיודעג טאה׳ס .סערדא םעד
 ־רזוע .עקלעיװ קע םײב ןלעטשפא ךיז ןםײהעג טאה הסדה .עקסנאפ רעד וצ

 ןגעװ טדערעג סעפע טאה הםדה .לבור ןבלאה א טלאצאב רעדיװ טאה לשעה
 .קידײל ןעװעג ןיוש זיא עקסנאפ יד .טלעג עצנאג סאד סיוא טיג רע זא ,םעד
 עלעג ן&ראװעג ןבאה ,ןרעדנא ןו5 רענײא טקורעגפא טײװ ,ןרעטמאל־זאג יד
 יד ףיוא טרעמעהראפ ןעװעג ןענײז ןבלעװעג יד .רענײטשנצאק יד ףיוא ןצענ
 ־עג זיא שזורטם רעד זיב ,קאלג םעד גנאל ןטוגימ ןסירעג טאה הסדה .ןבאטש
 ראנ ,םײה רעד ןיא זיא אפאפ יצ טגער&עג םיא טאה הםדה .ןענע£ע ןעמוק
 ןםילשפיוא ריא לאז רע טגנאלראפ טאה יז .טםואװעג טשינ טאה יוג רעד
 יוג רעד ראנ ,(טײז א ןא ןענאטשעג טײצ עצנאג יד זיא לשעה־רזוע) ריט יד
 ןסײהעג םיא טאה הסדה .לסילשכאנ ןײק טשינ טאה רע זא ,ןריואװשעג טאה
 ןענײז ײז ןוא םערא םײב ןעלשעה־רזוע ןעמונעגנא טאה יז .ןפאלש ןײגקירוצ
 ןזיװעגנא טאה הסדה .װאבישזג ןפיוא רעטעפש ןוא עדראװט רעד ףיוא םיורא
 זיולב .רעטםניפ ןעװעג ןענײז רעטםגעפ עלא .זיוה םטאקשומ םלושמ ׳ר ףיוא

 .לפמעל־טכאנ טיור א ןטכיולעג ךיז טאה םענײא ןיא
 .לאױ רעטעפ רעד אד טניואװ טציא .זיוה םישעדײז םעד —

 .קגארק זיא רע זא ,טגאזעג טאה עניג —
 .קנארק ,אי —

 ,םיוא טזײװ ,זיא הסדה .עניאנג רעד ףיוא םיורא ײז ןענײז װאבישזג ןופ
 ־רעד טאה לשעה־רזוע .טלעטשעגפא ךיז יז טאה רעיוט א ײב .םײהא ןעגנאגעג
 יצ א טאה הםדה הענטוק לעשיפ :ט&ירשפיוא ןא טימ דליש א םטכער ןעז
 טנגעזעג םורא יוזא .רעטניוטשרעד א טקוקעגנא יז טאה רע .קאלג םעד ןאטעג
 םאד .טלכײמשעג ןוא טנאה רעד ײב ןעמונעגנא םיא טאה יז י םיא טימ ךיז יז



 סיװעשאב קחצי 516

 ־צראװש יד ןו§ ןםאשעג ןבאה ןעקנוו ענעדלאג .סאלב הנושמ ןעװעג זיא םינפ
 .טירט טרעהרעד ךיז ןבאה׳ם .ןעלפא

 .טמיורעגנײא םיא הםדה טאה — רימ טימ םוק —
 .טײצ ןײק ןעװעג טשינ ןיוש זיא׳ם ראנ ׳ןגערפרעביא טלאװעג יז טאה רע
 .ריט יד טנפעעג ךיז טאה׳ס ןוא ײרד א ןאטעג ךיז טאה לסילש רערעװש א
 ־נײרא טאה רע .ערוצמ א ןופ םינפ טלײשעגפא טיור א ןעזרעד טאה לשעה־רזוע
 ־נײרא ׳עבטמ ענרעבליז א טפאכעגסיורא ׳ענעשעק ןיא טנאה יד טקעטשעג
 .טרעטנאלפעג ךיז ןבאה רעגניפ סנדײב .עפאל רעד ןיא לרע םעד טפוטשעג

 .ןפנארב ןוא ןוױרג־ריזח טימ יוג םעד ןופ ןעקנוטשעג טאה׳ם
 ?ןיהואװ ןאפ רעד —

 פעלש א םיא ןוא טגאזעג הסדה טאה — זדנוא ײב טקיטכענ רע ׳ןאי —
 ענעפאלראפ יד טימ ןאטעג קילב א םיא ףיוא טאה יוג רעד .לברא םײב ןאטעג

 .ןעלפאסײװ
 ...!ונ —

 רעלאמש רעד ךרוד ןײרא זיא לשעה־רזוע .םיואראפ ןאטעג ףיול א זיא הםדה
 לשעה־רזוע זיא קילבנגיוא ןײא ןיא .רעטםניפ ןעװעג זיא רעיוט ןיא .גנונעפע
 ןעגנולשעגנײא יװ זיא רע .ןעזעג טשינראג רע טאה ליױו א .ףיוה ןיא ןעװעג
 ׳רעטסנעפ ןײק ןעװעג טשינ ׳םיוא טזײװ ׳אד ןענײז׳ם .תוכשח ןיא ןראװעג
 טכידעג ׳ךיוה ןגעלעג זיא למיה קיטש עקיקע־ריפ םאד .ןרעיומ עדנילב ראנ

 ־םיוא זיא לאמא טימ .שינעפיט א ןיא פארא יװ זיא רע .ןרעטש טימ טײזאב
 טאה קעלפ רעסײװ א .םנ א ןיא יװ טכיוטעגפיוא טאה יז .הםדה ןסקאװעג
 .טײהרעקידנגײװש טגיװעג ךיז ןוא ןעמונעגמורא ךיז ןבאה ײז .לקאװ א ןאטעג ךיז
 רעד ןיא ןטכיולעג יװ ןבאה ןגיוא יד .טוה םעד ןאטעגםיוא טאהעג טאה הםדה

 .שינרעטםניפ

 םאד טרירעגנא ןבאה ןפיל יד .טמיורעגנײא יז טאה — !רימ טימ םוק —
 .רעיוא ןײז ןופ לפעל

 ןעגנאגעגכאנ ריא זיא רע ןוא קנעלעג־טנאה םײב ןעמונעגנא םיא טאה יז
 יז באה׳כ — .טכארטעג רע טאה — !ןײז טע׳ס סאװ ןײז לאז .טײהרעדנילב
 ךימ יז לאז .תורקפה טימ ײס ׳דחפ טימ ײם ןעװעג לופ זיא רע .יים־יװ־ײם ביל
 רעהעג יז זא ׳ןפא ןגאז םיא לע׳כ — .טרעלקעג רע טאה — ןאמ םוצ ןעמענ
 ־עגםיוא ןענײז טײקצראװש רעד ןיא .רעגנאל א ןעװעג זיא ףיוה רעד ...רימ
 טאה הםדה .גיול ןוא לײא טימ טקעמשעג טאה׳ם .םנטסאק ׳רעסעפ ׳ןרופ ןםקאװ
 עמורק ףיוא ןרעטעלק טזאלעג ךיז ןבאה ײז .גנאגנײא ןא ןיא ןגיוצעגנײרא םיא
 פערט יד .רעגניפ ןציפש יד ףיוא ׳טירט עליטש טימ ןכארקעג ןענײז ײז .ןגיטש
 ךיז טאה טײקליטש א .טלקאװעג ךיז טאה רעדנעלעג םאד .טעפירקםעג ןבאה

 ןרילאק עקידרעײפ ןפאלעג ןענײז ןעלשעה־רזוע .הברוח א ןיא יװ ׳ןגארטעג אד
 .טנאװ א וצ ןעמוקעגוצ ײז ןענײז קאטש ןטירד ןפיוא ץעגרע .ןגיוא יד ראפ

 .טראפשראפ ןעװעג זיא׳ם ראנ ׳ריט א ןענעפע טװאורפעג טאה הםדה
 !עדנוקעס א —

 םעד טימ ׳ןײלא ןײטש ןבילבעג זיא רע ןוא ןראװעג םלענ ץעגרע זיא יז
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 זיב ןטראװ זומ׳ס ןוא טלעטשעגקעװא םע טאה׳מ סאװ ׳יח־לעב א ןו5 לי8עג
 א ׳עקמאילק א ׳ץלאה טפאטעגנא טאה רע .ןרעקמוא ךיז טעװ שטנעמ רעד
 ? ךעלגעמ םאד זיא .טנפעעג ךיז טאה׳ס ןוא פוטש א ןאטעג טאה רע .ךאל־לםילש
 טאה רע ראנ ׳ןהסדה ןפור טלאװעג טאה רע .ןםאלשראפ ןעװעג טשרע ךאד זיא׳ם
 .ךעטםניפ־ךשוח ןעװעג זיא קינײװעניא .לוק סאד ןביוהוצפיוא טגעװרעד טשינ ךיז
 .הריד רעטניואװאב־טשינ א ןופ טײקנפמודראפ יד ןגארטעג טראד ןופ ךיז טאה׳ס

 ןעגושמ טשינראג זיא יז .לסילש א ןעמענ אמתםמ יקעװא ץעגרע יז זיא ואװ
 ריא וצ רעהעג זיוה םאד .גנוניואװ רעקידײל א ןיא טריפעגקעװא םיא טאה יז
 א ןעמונעגנא םיא טאה׳ם .טרעפטנעראפ ןראװעג לאמא טימ זיא ץלא .ןאמ
 זךעלקילג רע זיא .ןלאפ ׳הלילח ךאנ ט׳יז ?קעװא יז זיא ואװ .טפאשקנעב

 ...ןבראטש טנאקעג טציא ןיוש טלאװ רע .קילג זיא םאד ׳אי
 .טרעקעגמוא ךיז טאה הסדה .טירט ןעמונראפ טאה רע

 ? וטסיב ואװ ׳הםדה —
 .ךיא ןיב אד —

 .ביל ךיד באה׳כ —
 !טיוט ןזיב .ךיוא ךיד ךיא —

 .ןגיװשטנא ןראװעג ןענײז עדײב ןוא
 .ןפא זיא ריט יד —

 ?ןםירעגפיוא טםאה —
 .טכאמעגפיוא ןײלא ךיז טאה׳ם —
 ...!אש .ןײרא ײג ׳ונ ? יוזא יװ —

 .ןעגנאגעגכאנ םיא זיא יז .ןײרא זיא ןוא ריט יד טראפשעגפיוא טאה רע
 סעפע טרירעגנא טאה רע רעבא ׳טנאה רעד ײב ןעמעננא טלאװעג יז טאה רע
 ןענײז ײז .ערדלאק א רעדא ׳לאש א ןגארטעג טאה יז .םקילאװ ןוא םקיראה
 עטפעװעגסיוא־גנאל יד טימ ןאטעג קעמש א אד ךאנ טאה׳ם .ראדיראק א ײבראפ
 ׳בוטש רעסיורג א ןיא ןענופעג ךיז ײז ןבאה ךאנרעד .ךיק ןוא זאג ןופ תוחיר
 לוטש־גיװ א ןיא ןסיוטשעגנא ךיז טאה לשעה־רזוע .לבעמ טימ טלעטשעגנא
 א ןופ דנאר ןיא טפאלקעגנא ךיז טאה רע .ןגיװ ןביוהעגנא ךיז טאה יז ןוא
 טאה יז .ןגיוצעגכאנ םיא ןוא םיואראפ ןעגנאגעג טציא זיא הםדה .ןוױוא־לפאק
 סלשעה־רזוע .רעמיצ לאמש א ןיא ןײרא זיא׳מ ןוא ריט א טנפעעג ךוש ץיפש ןטימ
 זיא טכאנ יד .שינרעטםניפ רעד וצ טניואװעגוצ טאהעג ןיוש ךיז ןבאה ןגיוא
 ׳ןטעב ענעלקינ ׳טנעװ עטריצעפאט ןעזרעד טאה רע .לעה ןראװעג ןײלא ךיז ןופ
 .ץילב א ןאטעג טאה זאלג םענעפילשעג ןיא .לגיפש א ׳עדאמאק א ׳ןצארטאמ
 טגײלעגקעװא טאה הםדה .גנאהראפ רענעםירעצ א ןעגנאהעג טאה רעטסנעפ ןפיוא

 .ץארטאמ ןפיוא לאש יד
 ? בוטש א ראפ סאד זיא םאװ —

 .בוטש רעזדנוא —

 רע .טײהרעקידננגײװש ןענאטשעג ןענײז ןוא ןעמונעגמורא ךיז ןבאה ײז
 ײב ןעמונעגנא םיא טאה יז .ץראה ריא ןופ ןפאלק עקיטסאה םאד טרעהעג טאה

 .ןאטעג־ײװ טאה׳ם זא ׳קראטש יוזא טקירדעגוצ ןוא ןעקנעלעג־טנאה עדײב
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 ? יוזא יװ י ןעמוקעג וטסיב ןעװ .ץלא רימ לײצרעד —
 ףלאװ ׳ר ײב .רעדיװש ןיא ןעװעג ןענײז רימ .טשיג ןײלא ןיוש סײװ׳כ —

 .סלעדנעה

 ןןעװ —
 .ןטכענ —

 .טבעלעג טשינ טציא זיב באה׳כ .סנײא ץלא ראנ ׳טשינראג ײטשראפ׳כ —
 .אד ןיוש וטסבײלב טציא .טפאהעג ןוא טראװעג באה׳כ

 ־קעװא ויז ןבאה ײז .לאש יד טײרפשעגסיוא ןוא טזאלעגפא םיא טאה יז
 סיר םעד ךרוד .ליומ וצ ליומ ׳זאנ וצ זאנ ׳ינק וצ ינק ןגיל ןבילבעג ןוא טגײלעג
 ׳רעטסנעפ א ןיא ץעגרע .למיה לקיטש ךעלסײװ א טקוקעגנײרא טאה טעלאר ןיא
 ײנסנופ ׳ןדנואװשראפ ׳ןטאש א טגעװאב ךיז טאה ,ללח ןיא יװ טסאפעגנײא
 ץעק .פאק םענעכארבעגרעביא ןא טימ ,םער רעד ןופ רעכעה ,טכיוטעגפיוא
 שינעפײ§ סאד ןגארטרעד ךיז טאה ןאב רעניװ רעד ןופ .טעקואימעג ןבאה
 ־עג ןענײז טכיל ןסאפ .ןסלער ףיוא רעדער ןו§ שינעבײר סאד ,ןוױטאמאקאל ןופ
 א ,ןהסדה ןופ ןסאלפעג זיא טײקמעראװ עשילרעטסיוא ןא .טיפוס ןרעביא ןפאל
 טפאטעגמורא רעדנילב א יװ טאה רע .עטנאעג טשינ לאמנײק א ,עקידתודוס
 ,זדלאה םעד ,ןקאב יד ,זאנ יד ,ןרעטש םעד ,ראה יד ־ רעפרעק ריא ןו5 ןעמראפ יד
 ןעמונאב יװ טאה רע ,ןגארטעג ץעגרע ךיז ןבאה זיוה סאד ,בוטש יד .טסורב יד
 ־עצ ךיז ןבאה ןגיוא סנדײב .םיור ןיא דרע רעד ןו§ ןעילפ סאד םישוה יד טימ
 טאה הסדה .לפאצראװש־לופ ,טנעאנ־וצ ,קירעגײנ־שיטכאנ טקוקעגנא ךיז ,טנ§ע

 .ןקאנ ןײז ןא ןעגנאהעגנא ךיז
 ...!רימ וצ םוק —

 ןגיצבאװצ ןג^ ןײא לטי^אןב

1 

 רעקיופ רעד טאה ,המחלמ יד ןביוהעגנא ךיז טאה׳ס יװ םעדכאנ געט ראפ א
 ,לע&אב א ריפאפ א ןופ טנעײלעגסיורא ענימג רעלאפשערעט־ןײלק רעד ןופ
 קיצנאװצ־ןוא־ריפ ןיא לטעטש ןופ סיורא ןזומ ןדײ רעלאפשערעט־ןײלק יד זא
 ,טפוש םוצ קעװא ןענײז םיסנרפ יד .רעדימראה א ןראװעג זיא לטעטש ןיא .העש
 .שטשאמאז ןופ עשעפעד א ןגארקעג טאה רע זא ,טרעפטנעעג טאה יוג רעד ראנ
 ־קעװא ןוא רופ א טפאכעג ןבאה ,שיסור ןדער ןענאק סאװ ,םיטאבעלאב ײװצ
 וליפא ײז טאה קינלאשטאנ רעשירעטילימ רעד ראנ ,שטשאמאז ןײק ןפאלעג
 ,ןײלא רעטעפ סרעסײק ןופ ןעמוקעג זיא זאקאנ רעד .ןעמענפיוא טלאװעג טשינ

 .שטיװעיאלאקינ יאלאקינ
 ןעמונעג ךײלג ןבאה ,ךעלעגעװ־ןוא־דרעפ ןגירק טנאקעג ןבאה סאװ ,ןדײ יד
 עשירעיופ ןכוז רעפרעד יד רעביא קעװא ןענײז ערעדנא .סעכעבעב יד ןקאפנײא
 .קידנסיװ־טשינ טכאמעג ךיז ןבאה םײוג עשיטאטש קילדנעצ ײװצ יד .ךעלרופ
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 ־רבד א טלײקעג גאטנאמ םעגעי דארג טאה ,רעגעלש־ריזח רעד ,שטיװעקראמ
 זיא שילאפ רעגנאל רעד .ןראק טשערדעג טאה ,םיטלאס רעד ,שובאד ןאי •רחא
 ,לרעטםוש עשיליופ םאד ,םיל קעטנא •דאם ןיא לפע ןםײר טימ ןעמונראפ ןעװעג
 ןגאלשעגראפ ןוא םארק־רעדעל רעד ןיא םלעטאמ רסיא ׳ר וצ ןעמוקעגנײרא זיא

 .טלעג לטירד א ראפ רעדעל יד ןפױקראפ םיא לאז׳מ

 .טהנעטעג לרעטסוש סאד טאה — ןעמענוצ ץלא יװ־ײס ןלעװ ערעזדנוא —
 .םעדישז עלא ןליוקםיוא טע׳מ ,שאקאי טגאז׳מ —

 ...קיכ :לגראג ןרעביא רעגניפ־זײװ ןטימ ןכײצ א טכאמעג טאה רע ןוא

 ׳ץראה ערעטיב׳ס ןםיגםיוא םעיוג עשימײה וצ ןפאלעג ןענײז רעבײװ יד
 רעװ .טפאשטריװ רעד ןיא ןאטראפ ןעװעג עלא ןענײז סעטםאבעלאב יד ראנ
 טאה׳ס רעװ !םטכאמעגנײא טלגערפעג טאה׳ם רעװ ןוא לעמ טפיזעג טאה׳ם
 ןבאה םעיוג עטלא יד .זעק טמעראװעג טאה׳ם רעװ ןוא רעטופ טפאלקעגסיוא
 טימ טליפשעג ךיז ןבאה םיצקש יד .ךעלדער־ןיפש ףיוא םקאלפ טניפשעג
 ןבארגעגסיוא לפעל טימ ןבאה ײז רעדא ,ךעלמיריזח־םי ,ךעלצעק ,ךעלטניה
 רעניה ,טעײרקעג ןבאה רענעה .םירעװ־דרע ןטינשעצ ןוא ןפיוה יד ןיא ךעלבירג
 יק יד עשאפ רעד ןופ ןבירטעגקירוצ ןבאה ךעלכוטסאפ יד ,טעקאװקעג ןבאה
 טוג ץנאג ךיז טאה׳מ .ךלימ ךעלפעש עלופ ןקלאמעגםיוא ןבאה סעסקיש ןוא

 •ןדײ יד ןא ןײגאב טנאקעג

 ׳סרעמלא תונכש עכעלטםירק יד ײב ןלעטשקעװא טלאװעג ןבאה םענעדײ יד
 ראפרעד .גנע־וצ זיא׳ס זא ,טהנעטעג ןבאה סעיאג יד רעבא ,סעדאמאק ,ןשיט
 ןופ תורוחם ,גנוריצ ,שעװ ,רישעג ,רעדײלק ןפיוקוצפא ןעװעג טײרג ײז ןענײז
 ןקאילאפ יד .שינעגניד א ןביוהעגנא ךיז טאה דײר עגנאל ךאג .ןעמארק יד

 .םניח־יצחב ןבעגקעװא ץלא ײז לאז׳מ טגנאלראפ ןבאה

 ־ניד .ירפ רעד ןיא גאטנאמ ץכענעײל ןײז טנעײלעגםיורא טאה רעקיופ רעד
 רעד .קעװא טאהעג טייל־טאטש לטרעפ־ײרד ןיוש ןענײז טײצ־גאטימ גאטס
 ןבאה םיבצק יד .רעײג־סופ ,ןדיוב ,ןרופ טימ ןעװעג לופ זיא געװ רענילבול
 סעטכאלפ ןיא תולד םעד טקאפעגנײא ןבאה טײלעמערא .תומהב יד טריפעגםיורא
 לפעק א ןעמונעגטימ טאה רעדײנש רעזײל .סעצײלפ יד ףיוא ןגארטעג ןוא
 .גײצעג ןוא םעטיפאק קאז א טפעלשעג טאה רעטםוש אבא .ןישאמ־ײנ א ןופ
 ראילאטם ריאמ .ןםערפ ןוא ןטשראב יד טקאפעגנײא ןבאה רעמעק־ראה־ריזח יד
 ,םרעמאה ,םנזײאמאטש ,ןלײפ ,םעלבוה יד עלעגעװ־טנאה א ףיוא טריפעג טאה
 יד ןדאלעגפיוא ןעמ טאה יורטש טימ טעבעגרעטנוא ןגאװ א ףיוא .ןעגנאװצ
 טײלםנאמ למעזעג א .םיתילט טימ ןטײקינײר יד טקעדעגוצ טאה׳מ .םהרות־רפס
 יד ןיא סעטרעיופ ןוא םירעיופ יד .שדוק־ילכ יד טײלאב ןבאה רעבײװ ןוא
 ןגארטעגסיורא ןבאה לײט .טקוקעגכאנ ןוא ןריט יד ראפ סיורא ןענײז רעפרעד
 .טעפשעגכאנ ןוא טכאלעגפא ןבאה ערעדנא .רעסאװ קנורט א ענעבירטראו יד וצ

 ...זךעלעמאמ ךעלעטאט ,ידישז ,ײא־ײא־ײא —

 ןד ׳ר .קעװא ךיוא ןענײז החפשמ ןײז ןוא ״בר רעד ,ןגיובנעלענעצאק ןד ׳ר
 טימ ןעמונעגטימ טאה רע .םעדיוב ןפיוא םירפס יד ןטלאהאב ןםײהעג טאה
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 ןדי־בתב יד .הציב ארמג א ןוא רודיס םנידמע בקעי ׳ר ׳קאז־תילט םעד ךיז
 .ןדנוצעגרעטנוא ןוא ןוױוא ןופ לריט ןיא טפוטשעגנײרא רע טאה
 ...השק־שינ — .טגאזעג ןד ׳ר טאה — ןײגאב ךיז טע׳מ —

 ןענערב׳ם יװ טקוקעג ןוא לדיטשײב ןיא טנעלעגנא ןענאטשעג זיא בר רעד
 רפס םאד ,םידיסח־תנשמ ןפיוא שוריפ רעד ׳תובושתו תולאש יד ׳םישודיח יד
 .ף״יר ןפיוא ד״באר ןופ תוגשה יד טרעפטנעראפ טאה סאװ ,םימכח תקדצ
 ־ןוא־עכעלטע יד ןיא טלמאזעגנא טאהעג ךיז ןבאה ןריפאפ טימ ךעלכיצ ײרד
 ןופ וױרב קעפ ץוח א ,תונברה אסכ לע ןסעזעג אד זיא ןד ׳ר סאװ ,ראי קיצרעפ
 :ןבירשעג םיא וצ עלא ןבאה ײז .עטיל ,עיצילאג ,ןליופ רעביא םידמול ןוא םינבר
 ־אכאס רעד ןוא רעװאנאכעשט רעד ,רעשטושטיפ רעד ןוא רענאשזרעב רעד
 ׳ר ןוא רעצװארטםא רעד ,בר רעקסירב רעד ןוא בישמו לאוש רעד ,רעװאשט
 ,םישודיח ןוא םילופלפ :ןעמאזוצ טרעקאלפעג טציא טאה ץלא .רעגרובאניד עשאי
 ,םישוריפ ןוא תוהגה ,הבושת תבש ןוא לודגה תבש ףיוא תושרד ,תומכםה ,תומדקה
 ןגעװ הבושת א .סקודו ןוא םבשײל שיו ,םארמוה ןוא סאלוק ,םיצורית ןוא תױשק
 ־עג א ןיא ןבירשעג ,ר״דש א ןופ וױרב א טימ ןעמאזוצ טנערבעג טאה הנוגע ןא
 .ןונ־עגנאל ןוא דמל ,אפ רעדעי ךאנ ךעלעדײװ ןוא ךעלעדײרד טימ ,בתכ טלקיצ
 א ןופ ץכעבײרש א טליונקעג ךיז טאה חספ ןיא תױנטק ןגעװ ארוק לוק א ןבענ
 ־םלוע ןײז ןענד ׳ר ןפיוקראפ טלאװעג טאה םאװ ,רענאיסימ א ,םיעכהל רמומ
 טאה ןד ׳ר .שינעטנעק ןוא תוצילמ טימ ןעװעג לופ זיא םטפירשעג סאד .אבה
 רע .םנפיוה עײנ ןעמונעגנא ןוא ךעלכיצ יד וצ ןגיובעגפארא לאמ םעדעי ךיז
 טאה ןד ׳ר .ליפיוזא ןבײרשנא טנעקעג טאה רע יװ ,טשודיחעג ןײלא ךיז טאה
 טאה ןקורד ןזאל ײז ןײלא .םיבתכ יד ןופ ןרעװ רוטפ רעכיג־םאװ טלאװעג
 ןטלאװ םירוביח יד .טײל ןײק ןעװעג טשינ ןענײז ןיז יד .טנאקעג טשינ רע
 ,ןײנ :ןטנארעמונערפ ךאנ םורא ךיז ןפעלש סאװ ,םרעראנש וצ ןלאפעגנײרא
 טניװ רעד .טלײאעג טשינ ךיז טאה רעײפ סאד רעבא .ןענערבראפ רעםעב ןיוש
 יד .ןגײלנײרא קירוצ טפראדעג ײז טאה׳מ ןוא ךעלטעלב ןזאלבעגםיורא טאה
 טזומעג ײז טאה׳מ ןוא ןדנוצעגנא טשינ ךיז ןבאה ןטפעה ןוא םיםרטנוק עקיד
 טלעגראפ א ץנאג ןגעלעג זיא ןעמאלפ יד ןטימניא .ןעמענרעדנאנופ רעירפ
 שא םאד זיא ,טפאכעגנא ןיוש ךיז טאה׳ם ןעװ .סנ־יפ־לע יװ ,ריפאפ עלעגײב
 עקידרעײפ יד סעריװ יד ףיוא טילגעג ךאנרעד גנאל ןבאה׳ס ןוא ןלאפעצ טשינ

 ...תױתוא
 רעד וצ סיורא ןד ׳ר זיא ,טקידײלעגסיוא ןראװעג ןענײז ךעלכיצ יד זא
 ,לפײה ןפיוא קילב ןטצעל א ןפראװעג ןוא הזוזמ יד ןאטעג שוק א טאה רע .רופ
 ־מוא ,ץבעירב ,ךעלמילב ,רעטעלב ,ןזארג טימ ןסקאװאב טכידעג ןעװעג זיא סאװ
 ,רעטסנעפ יד ,ןעמיוק םעד ,ךאד־לדניש םעד ,םיוב־לפע םעד ףיוא ןטיורק
 ךראטש א טאה ךאד־לוש םעד םורא .לגילפ יד טימ הכוס רעד ,םיוצ רעד
 .ןצענ ענעדלאגניג ןפראװעג ןעבאה שרדמ־תיב ןיא ןביוש יד .תופקה טכאמעג
 סנטײצאב םײוג־טאטש יד ןבאה סאד .ךיור א ןעגנאגעגפיוא זיא ץחרמ ןופ
 ןענאטשעג ,לאמעלא יװ ,זיא שדקה ןופ ריט רעד ײב .ןדאבעג טראד ןיוש ךיז
 .ןגיצ טרעטיפעג ךיז ןבאה םלוע־תיב ןקיטײצראפ ןפיוא .טערב־הרהט סאד
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 ןעמוקעגנא ןענד ׳ר זיא׳ס .רעיולב א ,רעטרעטײלעגסיוא ןא ןגעלעג זיא למיה רעד
 יד ןשיװצ ןקעטש ןבילבעג זיא שטאל א •ןגאװ ןפיוא ןרעטעלקוצפיורא רעװש
 ,עלהניד ,רעטכאט ריא ןוא ,רעטכאט יד ,לקניפ ,ןיציבר יד .דאר א ןו§ ןכירפש
 ,ןשיוק טימ טלגנירעגמורא ,ןסעזעג טראד ןיוש ןענײז ,רעטסעװש סלשעה־רזוע
 פאק רעד זיא ןעלהניד .טנײװעג טאה הנקז יד .טנאװעגטעב קעפ ,ךעלטניב
 .טשלחעג טאהעג יז טאה שפנ־תמגע ןופ .עלײשטאפ א טימ ןדנובעגמורא ןעװעג
 לקניפ .עיצילאג ןיא ןקעטש ןבילבעג ץעגרע זיא ,לדוד־השנמ ,רעריא ןאמ רעד
 טצעזעגקעװא ךיז טאה ןד ׳ר .ךעלמירפס עריא ןדנובעגפיונוצ לדנעב א טימ טאה

 .ךיוה רעד ןיא ןאטעג קוק א ,סעזעג ן&יוא
 ...!געװ ןיא ןזאל ךיז ן׳רימ ,ונ —

 ,קראמ םעד ,רעסאװ־ײט ןופ םענורב םעד ,לסעג־לוש סאד ײבראפ זיא׳מ
 רעטסיולק םורא .דמאז םוצ טײרדראפ סאג־האמוט רעד ךרוד ךיז טאה׳מ ןוא
 ־ערגאב א רעדא ערעלסאכ א ןעװעג טראד זיא׳ם .םע־ןומה א ןענאטשעג ןיא
 טאה קאלג רעד .ןוז רעד ןגעק טצילבעג ןבאה םימלצ עטדליגאב יד .שינעב
 ־רעטײװ .ןצכעקעלב א ןוא לגרא ןא ןופ שינעליפש א טרעהעג טאה׳מ .ןעגנולקעג
 ־רעב עסײװ רעטנוא ,תובצמ יד ןשיװצ .םלוע־תיב םאד ןגעלעג זיא ,םקניל ,וצ
 ,לאפשערעט־ןײלק ןיא ,אד טאה םאװ ,בר א ןופ להוא סאד ןענאטשעג זיא ,סעזאי
 טרעוױלגעג טאה להוא ■ץיפש ןפיוא .םירפס קיצפו&־ןוא־ײװצ ענײז ןעװעג רבחמ
 טאה הנמלא ןא .טלעטשעגפא ךיז ןעמ טאה גנאבאלש טײז רענעי ףיוא .ארק א

 רש§א זיא ,ענימג ערעדנא ןא ןעװעג ןיוש זיא׳ס תמחמ .זיוה־טסאג א טאהעג אד
 רעד ןיא .ןבילבעג זיא ןיראדנערא יד ןוא ריא ףיוא ןעװעג לח טשינ שוריג רעד
 יד ןיא .ןפאלעגמורא ןענײז רעדניק .רעבײװ ןוא ןדײ ןםעזעג טציא ןענײז קנעש
 שדקה ןופ עקנארק עכעלטע טגײלעגקעװא ןעמ טאה ךעלביטש עטשרעטניה
 לרו§ םנד ׳ר .ןעײװ ןגירק ןביוהעגנא ןיוש טאה םאװ ,לבײװ קידעגארט א ןוא
 .רעכאמ־רעגײז לאיתוקי ןםעזעג זיא׳ס ואװ ,עקשטירב א ןבענ ןײטש ןבילבעג זיא
 ־פמעל ײלרעלא ,קרעװעג ךעלטםעק ,סרעגײז טימ טלגנירעגמורא ןעװעג זיא רע
 רע .דימלת סבר םעד לאמא ןעװעג זיא לאיתוקי .ךעלדנישאמ ,ךעלטכאש ,ךעל
 קידתובצע ךיז ןבאה ןגיוא עצראװש עםיורג יד ןוא ןענד ׳ר ףיוא ןאטעג קוק א טאה

 .טלכײמשעצ
 רעד טאה טנײמעג .טגאזעג לאיתוקי טאה — ? ונ ,יבר ,ףלעה־טאג —
 זיא ואװ ןםיםנ ןענײז ןענײז ואװ י םלוע־לש־ונובר רעײא זיא ואװ :ליכשמ

 ז הליפת יד ,הרות יד ן&לאהעג טאה םאװ י ןוחטב רעד
 ,טרע&טנעעג ןוא ןיז ןיא טאה םרוקיפא רעד סאװ ןענאטשראפ טאה ןד ׳ר

 ... ■? ונ —
 עלא ףיוא תואו&ר ענײד ןענײז ואװ :ןושל־םוטש ףיוא סאד טאה ןםײהעג
 םלועה תומוא יד זא ,שינעדערנײא יד זיא ואװ ? הזה־םלוע ןײד זיא ואװ ? קעלש

 ?ןױשע ןעמירקכאנ טימ ןאטעגפיוא וטםאה סאװ ?רעגילק ןרעװ
 ךיז וצ ןטעבעגנײרא ןוא ןעמוקעגםיורא זיא ,ןירעמיטנגײא יד ,עסארק
 רעדנוזאב א םיא רא§ טײרגעגוצ טאהעג טאה יז .החפשמ ןײז ןוא בר םעד
 טראװעג יװ־ײם אד טאה׳מ יװ יוזא רעבא ,ןסע טלאװעג טשינ טאה ןד ׳ר .לביטש
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 ־פארא זיא ןוא קאז־תילט םעד ןעמונעג רע טאה הרעפ יד ןעקנורטעגנא ןוא
 ןוא ןיהא לרדח םעד ןיא טנאפשעגמורא ןד ׳ר טאה לײװ עגנאל א .ןכארקעג
 ןענײז עלעקנעש א ןיא .לפמעל־הכונח א ןעגנאהעג זיא טנאװ רעד ףיוא .קירוצ
 ־אב ׳ןטעב עטעבעג־ךיוה ײװצ ףיוא .םירוזחמ ןוא םירודים ראפ א ןענאטשעג

 טניואװעג ,םינפא ׳אד טאה׳ס .ךעלקעשאי ןגעלעג ןענײז ,ןזיורק טימ ןעגנאה
 א ןענאטשעג זיא ,רעטסנעפ טײז רענעי ףיוא ,לפיוה ןיא .קלאפראפ גנױ א
 ןציפש יד טימ טצארקעג ךיז ,לדרעב ןםײװ ןטימ טלקאשעג טאה עזאק יד .גיצ
 טאה יז .ןעאלק ענעטלאפשעג יד טימ ןאטעג עפוט א לאמ וצ לאמ ןופ ,רענרעה
 םעד וצ טפאשביל א ןעמונעגנא טאה בר םעד .ןענד ׳ר ,םיא וצ ךײלג טקוקעג
 קלאפ םוצ יז טכײלגראפ ארמג יד םאװ ,תוקדבש זע רעד ׳שינעפעשאב ןקיזאד
 ,ןאט וצ טעלג א ריא גנאלראפ א טאהעג טאה רע .תומואבש זע םעד ,לארשי
 לײװ א ךאנ .טאהעג טשינראג ךיז ײב רעבא טאה רע .ןבעג וצ סעפע ריא

 .ןענרעל טצעזעגקעװא ךיז ןוא הציב ארמג יד ןעמונעגםיורא בר רעד טאה
 םענעי יװ ןענרעל ןיא תוקיתמ אזא טאהעג טשינ גנאל ןיוש טאה ןד ׳ר
 םידומע ײרד טנרעלעגפא טאה רע .לביטש־ףאלש ןיא ןעםארק ײב גאטימראפ
 זיא ןיציבר יד .ם״רהמ ןיא ןוא א״שרהמ ןיא קוק א טפאכעג ןוא תופםות טימ
 ׳ר ףיוא ןאטעג קוק א טאה הנקז יד .רעטײװ טראפ׳מ זא ,ןגאז ןעמוקעגנײרא
 ליונק א טלעטשעגקעװא ריא ךיז טאה׳ס ראנ ,ןדער סעפע טװאורפעג ,ןענד
 טימ ןסקאװאב ןעװעג זיא סאװ ,עלעבמעג ןטימ טלקאשעג טאה יז .זדלאה ןיא
 א יװ ןעזעגסיוא רעריא ןאמ רעד טאה לביטש ןדמערפ םעד ןיא .ראה עםיױו
 יז םאװ ,דײרפ א ײם ,ןײװעג א ײם ןעמונעגנא יז טאה׳ם .אנת א ,רעקיטײצראפ

 .ראי קיצכעז עפאנק קידצ ןקיזאד םעד טימ ןבעלוצפא ןעװעג הכוז טאה

2 

 ןופ .געװ ןיא טזאלעגםיורא ײנסנופ רו§ סבר םעד ךיז טאה רעגײזא ײװצ םורא
 .ךעלקינײא יד ,ןרינש יד ,ריאמ־יול ןוא קודצ ,ןיז םנד ׳ר ןראפעגכאנ ןענײז ןטניה
 רעבא .שטשאמאז ןײק ןעמוקנא טפראדעג העש ריפ א ךאנ ןעמ טאה ןובשח ןטיול
 ,זאבא ,רענלעז טימ ןעװעג לופ זיא ײסאש רעד .ןראפעג יװ ןענאטשעג רעמ זיא׳מ
 ןבאה רעכײרטםע יד ואװ ,ןאם ךײט םוצ ןעגנאגעג ןענײז תולײח יד .ןטאמראה
 ,םעקיפ עגנאל טימ ןקאזאק ? ןטראם ײלרעלא ןעזעג טאה׳מ .עקאטא ןא טכאמעג
 ןיא ןםעקרעשט ןוא ,ןרעיוא יד ןיא ךעלגגירעיוא טימ ,ןעלטיה עקיכעלײק ןיא
 ,סעקאלכאכ ;ךעלרעסעמ טימ ןעגנאהאב טסורב יד ,סעטאפאק עגנאל ,םעכאפאפ
 טקירדעגפיונוצ ,ךוט ןופ ץכעטעבסיוא ןא ףיוא ןסקיב יד טראפשעגנא ןבאה םאװ
 ־ראה יד .ךעלעגײא עמורק טימ ,םעקילראק יװ ענײלק ,ןקימלאק ןוא ,לגײב א יװ
 ־כעמ יד רעטנוא .דרעפ־טסאל ןעצ ןוא טכא ןופ טפעלשעג ןראװעג ןענײז ןטאמ
 ןעװעג ןענײז רעלײמ ערעטםניפ יד .רענײטש יד טצאלפעג ןבאה רעדער עקיט
 ןטימ ןיא .המיא יד ןרעדניל וצ ,ןעמולב ךעלצנערק ןוא ךעלגײװצ טימ ןעגנאהאב
 ןוא ןיהא ןטירעג ןענײז רעטײר .זײפש ןעלםעק טכאקעג םרעכוק ןבאה דלעפ
 ןוא טעשזריהעג ןבאה דרעפ יד .סעקיאהאנ יד טימ טעכאפעג ,ןגירשעג ,קירוצ
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 רעד ן5אלעג זיא םעקםיפ יד ןופ .םיפ עטשרעטגיה יד ףיוא טלעטשעג ךיז
 יװ ׳שינעקארק א טימ תונחמ יד ןגיולפעגכאנ ןעגײז לגײפ םעטאשט .םיוש
 ןבאה ןטענאיאב תורוש יד רעביא .ענעלאפעג יד ןופ ןגיוא יד ןקיפ וצ טײרג

 טקעװרעד ןבאה ןדײ יד טימ ךעלרופ יד .ביוטש ןלײז עמורק ןביוהעגפיוא ךיז
 .רעטילימ םעד ײב ןראצ

 ־ניפ יד טימ טלטײטעג םעינאפ יד ןבאה — !ןיוש ןפיולטנא םעדישז יד —
 ...ףיש א ןופ זײמ יװ — רעג

 יד ראנ ,ןבירטעגםיורא ײז טאה׳מ זא ,טרעפטנעראפ ךיז ןבאה ןדײ יד
 ףיוא ןרעקמוא ךיז ןםײהעג ןוא ןײרא ןעמאמ רעד ןיא ןטלאשעג ןבאה ןריציפא
 ־עג ןבאה רעבײװ יד .ןשטײב יד טימ ןעמוקאב ןיוש ןבאה ןדײ עכעלטע .קירוצ

 ־עג ןבאה ,םרעבײרטנא יד ,םירעיופ יד .טרעמאיעצ ךיז ןבאה רעדניק יד .טנײװ
 ײז .םעטארג עשידײ יד טימ ןפעלשמורא קיבײא טשיג ךיז ןענאק ײז זא ,טהנעט
 רעמ .רעפרעד יד ןיא קעװא קירוצ ןוא טםאל יד ןפראװפארא טלאװעג ןבאה
 ,דראב עםײװ יד .ןענד ׳ר ףיוא טפאגעג ןטאדלאם יד ןבאה ןדײ עלא ףיוא יװ
 ןיהואװ .שילרעטםיוא םינוױ יד ןעזעגסיוא טאה ץלא — טאלאכ רענעדײז רעד
 ־ראפ י ייז ןליװ סאװ ? ײז ןטלאה ןעמעװ טימ ? ןטםירק־יטנא יד ,ךיז ײז ןפעלש
 טלאװעג ךיז טאה׳ם י ןביולג םענװאלסאװארפ םעד ןעמונעגנא טשינ ײז ןבאה םאװ
 יד !טענאיאב א ןכעטשגײרא ,תואפ יד ײב ןפעלש ,דרעב יד ײב טײל יד ןסײר
 וצ ,סעקפאק יד ,ןקוראפ יד רעבײװ יד ײב ןםײרוצפארא ןסיבעג ןבאה טנעה
 ־ײרטםע רעד .ןענאמ ,סעמאמ ,םעטאט יד ןופ ןגיוא יד ןיא רעטכעט יד ןדנעש
 ךיז טאה טנײפ רעשידײ רעד .ןאם גערב םענעי ףיוא ןעװעג זיא אנוש רעשיכ

 .רעדער יד ןשיװצ טדעטגאלפעג

 !ןענאיפש ,עקיביולגמוא ,רעטערראפ !ןיז עשיטניה ,ךעלעדײ —

 ...!טניה עשטײד ריא ,ךע —

 טאה׳ם רעװ :טםיופ א טימ עכאפ א — רעװ ןוא ײפש א ןאטעג טאה׳ם רעװ
 טקוקעג ןבאה בור׳ס .לוױטש א טימ סיוטש א — רעװ ןוא ץימש א טגגאלרעד
 ,דרעב עטרעביושעצ ,םישובלמ עגנאל ערעײז טימ רערעדגאװ יד ףיוא פמעט
 .רענײטש ןפראװעג ןוא סעטאכ יד ןופ םיורא ןענײז ךעלמיצקש .ןגיוא ענעקארשעצ
 רעמיטנגײא יד ,םילרע יד .ײרעליב א טימ ןפאלעגכאנ ןענײז טניה עשיפראד
 טמלצעג ךיז ײז ןבאה לעפאק ןדעי ײב .ןטלאשעג ןוא ןגיפשעג ןבאה ,ןרופ יד ןופ
 ןלאז ײז ,דניק־םוזעי םעד ןוא עמאמ רעקילײה רעד וצ טעבעג א טלמרומעג ןוא
 ןענאטשעג ןענײז ךעלדרעפ יד שטאכ םיראװ ;דרעפ יד טימ ץנאג ןרעקמוא ךיז
 ,טײרפאב ןענײז ײז זא ,לעפ רעד ףיוא ןעלפמעטם טאהעג ןבאה ןוא וױזירפ םוצ
 ןענײז ,ןדײ ץוחא .םקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא טריקםיפנאק ןםור יד ןבאה

 שטנעמ רעשיםור א .דנאלרעטאפ ןשיםור ןופ םיאנוש עטסגרע יד ןעװעג ןקאילאפ
 וצ ,רעײפ ןפיוא טײג ןײלא רע ןעװ ,קילאטאק א ,קאילאפ א ןעניוש טשינ טעװ
 .ראצ םעד ,עלעטאט םעד ןוא דנאלםור עלעמאמ יד ,עװקרעצ עקילײה יד ןעװעטאר

 !רעגעטלאשראפ ךאיל וד ,ךע —

 ־רעד טשינ ץלא ךאנ טאה׳מ ראנ ,ברעמ וצ טגיונעג ןיוש ךיז טאה ןוז יד
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 עבארג טימ העדיל עדליװ ןעגנוזעג ןבאה םעפאצאק יד .טאטש ןײק וצ טכײרג
 ־טנא יד טימ טעכאפעג ,טלדיזעג ,ןגירשעג ןבאה רעטײר יד .תולוק עקירעזײה

 ײז טאה׳מ ןוא דנעל־ןוא־קור ןכארבעג ׳ןלאפעג ןענײז דרעפ .ןדרעװש עטזיולב
 ןיוש טאה׳מ רעבא ׳ןביוהעגנא טאהעג טשרע ךיז טאה המחלמ יד .ןםיש טזומעג
 ןגעלעג ןענײז ןגעװ עטושפ ףיוא .עטעדנואװראפ ןטכאלש יד ןופ טריפעגקירוצ
 עטקיטולברא§ טימ טלקיװעגמורא העמינפ עלעג טימ ׳ןעניושראפ עקיטאמש
 רעד .טעליוקעג ׳ןכאטשעג ׳ןגאלשעג ךיז ןעמ טאה טײװ טשינ ץעגרע .ןשזאדנאב

 ןםעזעג זיא ןד ׳ר .טסימ ,ץכעגעשזד ״דנתשה ,סײװש ןופ ןעקנוטשעג טאה ריװא
 קלאפ סאד זא ,טםואװעג לאמעלא טאה רע .רעטרעװילגראפ א יורטש ןשיװצ
 ,םיחצור ,סעקינהרז־הדובע ןופ טלגנירעגמורא ,ףלעװ ןשיװצ עלעפעש א זיא לארשי
 ןבאה לאז ןעד־ואװ .תופילקה םלוע רעד זיא הײשעה םלוע רעד .םירוכיש ,םיפאונ
 ןעד ואװ ?ארחא־ארטים יד ןעור לאז ןעד ואװ ?שינעטלאהנא ןײז ןטש רעד
 ,ירירב ירירבש ,תלחמ ,המענ ,תיליל ,יאדמשא ,שחנד המהוז יד חוכ א ןבאה ןלאז
 ךות ןיא םאװ טםײרטעג רעבא ךיז טאה ןד ׳ר ? תיחשמ ,דמשה ,ףצק ״דמיח ,ףא
 תילכת רעד ,ףום־ןיא ןיא לצראװ ריא טאה הפילק יד וליפא ,תוקלא ץלא זיא
 ןבאה טעװ םגפ רעדעי .חדנ ונממ חדי אל — זיא לכה־ךם ןטצעל ןיא .הריחב זיא

 .שינעדנעלבראפ א ראװ רעד ןיא זיא האמוט יד .ןוקית ןײז

 .םינפ לא טינפ תוחוכ עצראװש יד טנגעגאב ןד ׳ר טאה ,געװ ן&יוא ,אד
 רע .םיקולא ץוצינ םעד םיא ןיא ןשאלראפ יװ ןבאה תוחיר יד ,ןעײרעליוהעג יד
 ןבאה ןצפעל יד ראנ ,ןײז ללפתמ טלאװעג טאה רע .ראפשנא םעד ןריולראפ טאה
 טאה׳ם ןוא םעיװ יד ןםאלשעגוצ טאה רע .הליפת ןײק וצ טגײלעגפיונוצ טשינ ךיז
 עדײב טימ טרעמאלקעגנא ךיז טאה רע .םוהת א ןיא טלאפ רע זא ,טכודעג םיא ךיז
 ־אב ןײז ןיא ראנ ,החנמ ןענעװאד ןביוהעגנא טאה ןד ׳ר .ןענעלנא יד ןיא טנעה
 טרזחעגרעביא לאמ ןטלפיװ םוצ טאה רע .ירשא ןםעגראפ רע טאה שינעגנערד

 !קוםפ םענעגײא םעד

 ,..הלם ךוללהי דוע ךתיב יבשױ ירשא —

 :רעטרעװ רי8 עטשרע יד זיולב טקנעדעג רע טאה קוספ ןרעדנא םעד ןו5

 ...ול הככש םעה ירשא —

 טשינ טראד זיא׳ס .ץישזאב־לזמ ןײק ןעמוקעג ךעלרופ יד ןענײז טנװא ןיא
 רעטסנעפ יד ןיא .ליטש ןעװעג זיא קראמ ןיא .המחלמ ןײק ןופ רכז ןײק ןעװעג
 ,ןםופײרד ףיוא ,סעפאק רעטנוא ,סנוױוא ןיא .ךעלפמעל־טפאנ ןטכיולעג ןבאה
 ,רעדניק־טםעק ,םיטאבעלאב ןענײז שרדמ־תיב ןיא .ךעלרעײפ טנערבעג ןבאה
 ,באב רשע־השמח ךאנ ןעװעג ןיוש זיא׳ם םיראװ ,טנרעלעג ןוא ןםעזעג םירוחב
 ־םולש ןיז יד ןוא ןענד ׳ר ןבעגעגפא ןבאה טײל־להק יד ,טחוש רעד ,בר רעד
 טםואװעג אד ןבאה עלא .ןיציבר רעד וצ קעװא טאהעג ןענײז רעבײװ יד .םכילע
 ־עגנױ רעלאפשערעט־ןײלק עכעלטע .בר רעלאפשערעט־ןײלק םעד ,ןענד ׳ר ןו§
 ־חרזמ רעד ײב טלעטשעגקעװא ךיז טאה ןד ׳ר .םמעדײא ןעװעג אד ןענײז טײל

 רעדיװ טוג ןעװעג זיא׳ס .םהרשע־הנומש ײװצ טימ בירעמ טנעװאדעג ןוא טנאװ
 ־אב א ןשיװצ ,תורנ השש א ,יתיװש א ,דומע ןא ,שדוק־ןורא ןא ןבענ ןײטש וצ
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 .הדות־לוק א ןגארטרעד ךיז טאה ןשיט יד ןופ .ןכאו־םירפס ׳םרעדנעטש העמעל
 ואװ ׳ןחלוש ןו5 ,סא&טנאה ןופ ,םירפס ןופ חיר םעד טמעטאעגנײרא טאה ןד ׳ר
 ,טראד יװ ךײלג .ןפנארב לשעלפ א ,ךעלצעלפ ,ךעלביק לאמוצ ןטלאה םישמש
 לופ ןעװעג ץלא אד זיא יוזא ,האמוט אלמ ןעװעג ץלא זיא ,לבעפ םעד ןשיװצ
 ־עג קראטש ןד ׳ר טאה ,ונל חלם הכרב רעד וצ ןעמוקעג זיא׳ם ןעװ .השודק טימ
 וצ געװ ןפיוא ןעמוקעג זיא רע םאװ טמעשעג ךיז טאה רע .ץראה ןיא טפאלק

 .םיער םירוהרה

 םיא ףיוא טראװעג ןיוש ןבאה הרשע־הנומש ןענאטשעגםיוא זיא ןד ׳ר ןעװ
 טימ לרוחב ןײלק א .ןענרעל ןיא ןםעומש טלאװעג ןבאה םאװ ,םירוחב עכעלטע
 גאז א טאה יוליע ןא ןופ ןגיוא עצראװש עסיורג ראפ א טימ ןוא תואפ עגנאל

 !ןאטעג

 .געט ײרד ןיוש .תופסות ןבראה א ײב ײטש׳כ —

 ? תופסות א ראפ סאד זיא םאװ —

 ׳ .הילע ןופ איגוס רעד ןיא .תומבי ןיא —

 ? בראה יוזא ריד זיא םאװ —

 סעפע ,ןוגינ א טימ טדערעג טאה לרוחב סאד .ןגיוא יד טכאמראפ טאה ןד ׳ר
 ךיז זיא םת ונבר רעד זא ,ןעמוקעגסיוא םיא טיול זיא׳ם .טהנעטעג ,טגערפעג
 טכיל לקיטש א ןעמונעגנא טאה רע .ארמג א ןעגנערבוצ ןםײהעג טאה ןד ׳ר .רתוס
 ־עג זיא ארמג רעטיװאלם יד .טקוקעגנײרא למעלפ םעד ןופ ןײש רעד ןגעק ןוא

 ׳ר .ףד ןפיוא בלח ןופ ןקעלפ טימ ,רעטעלב עכעלבלעג טימ ,ענעפא ןא ןגעל
 .ןרעטש ןרעביא עקלומראי יד טקורראפ טאה ןד

 ...טכערעג זיא םת ונבר רעד —

 ןעמוקעגוצ זיא רע .סעומש םעד ןסירעגרעביא טאה בר רעצישזאב־לזמ רעד
 טײרגעגוצ טאהעג םנטײצאב ןיוש טאה׳מ .םײהא ןײג םיא טימ לאז ןד ׳ר ׳ןטעב

 .םרעגעל־טכאנ םיחרוא יד ראפ

 רעבא .ןילבול ןיא ןצעזאב וצ ךיז טאהעג העדב ביוהנא ןיא טאה ןד ׳ר
 ןיא ןעװעג טיגעג זיא ןוא םעפאמ ףיוא ןקוק טנאקעג טאה סאװ ,ריאמ יול

 ..ןילבול ןײק ןקורוצ ןכיגניא ךיז טעװ טנארפ רעד זא ,טהנעטעג טאה ,קיטילאפ
 ־קעװא ןד ׳ר טאה דײר עגנאל ךאנ .עשראװ ןײק ןראפ וצ ןעװעג רעםעב זיא׳ם
 וצ ןרעדנא םעד ןוא ,ןעלשעה־רזוע ,לקינײא םוצ םענײא ,וױרב ײװצ טקישעג
 עשראװ ןיא ןראװעג זיא סאװ ,ןאמאניצ לדאג ׳ר ,דימלת םענעזעװעג א סנײז
 םעד וצ .הריד א ןטײרגוצ עשראװ ןיא םיא לאז׳מ ןטעבעג טאה ןד ׳ר .דיגנ א
 ,עמאמ יד ,עבאב יד :החפשמ עצנאג יד ןבירשעגוצ טאה ןעלשעה־רזוע וצ װירב
 עמומ יד ,ריאמ יול רעטעפ רעד ,לםיז עמומ יד ,קודצ רעטעפ רעד ,עלהניד
 ראג ,לדײא ,בײװ ןײז טסירגעג טאה׳מ .רעדניק־רעטםעװש יד ךיוא יװ ,לדנימ
 ,רעגיװש רעד וצ ןםורג טקישעגוצ טײהרעטנאקאב־טשינ ךיוא טאה׳מ .ךעלטנײרפ

 .סלעדנעה ףלאװ ׳ר דיגג םעד ,רעװש־ףיטש םעד ןוא ,לטעמורפ עזיור תרמ
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 \2יצב^גגצ ײגגצ לגביפאןג

 ־עג ןגעלפ ׳עיניל רעקצאװטא רעד ףיוא םעיליװ ןבאה םאװ ,םיטאבעלאב יד
 ־רעמוז ףיוא ןבילבעג ןענייז ערעדנא .הנשה־שאר זיב עשטאד ףיוא ןציז ךעלטנייװ

 ךיז םלוע רעד טאה ןאזעם ןקיטנײה רעבא .םיבוט־םימי יד רעביא גנוניואװ
 ־םיוא טאה׳ם .המחלמ ןעויעג זיא׳ם .לולא ביוהנא ןיא עשראװ ןײק טרעקעגמוא
 ךיז טאה׳ם ראנ יװ .העש וצ העש ןופ ןםקאװעג זיא תורקי׳ם .זײפש טלעפעג
 ־קירוצ' זיא׳מ ןוא םעכעבעב יד ןדאלעגפיוא ןעמ טאה ׳טײהנגעלעג א טכאמעג
 געט עטשרע יד דלאב ןבאה ײז .תונוחצנ ןטלאהעגפא ןבאה ןשטײד יד .ןראפעג
 ־עגפא ןענײז ןעײמרא עשיםור יד .װאכאטסנעשט ׳ןידנעב ,שילאק ןעמונראפ
 .ןםיש ןרעה ןעמ טעװ ןכיג ןיא ראג זא ,ןטכיר טנאקעג ךיז טאה׳מ ןוא ,ןטערט

 ? ףראד ןיא ןציז וצ ןטײצ עניוזא ןיא טגעװרעד ךיז טאה רעװ
 ,על׳תנ ,לרעפ .באב העשת ךאנ דלאב עשראװ ןײק ןעמוק ןביוהעגנא טאה׳מ
 ־אפ יד טימ ןעמוקעגקירוצ ןענײז טאקשומ־ינב עלא — עינױנ ,האל ,עלעיניפ
 ־םנאמ יד .טנופ עכעלטע עשפיה ןגירקעגוצ ,ראי עלא יװ ,ןבאה תובקנ יד .םעילימ
 .ענםאס טימ טקעמשעג ײז ןופ טאה׳ס .ןוז רעד ןופ טנערבעגפא ןראװעג ןענײז טײל
 ־נאמער ,םעגאלדאפ יד ןבראפ ,טנעװ יד ןלאמ טלאזעג ןעמ טאה תוריד בור׳ם ןיא
 טזאלעגםיורא רײלג ךיז ןבאה רעבײװ יד .טגײלעגפא ץלא טציא טאה׳מ ראנ ,ןריט
 יד .ןגירק וצ ןעװעג רעװש זיא׳ם רעבא ,גראװנסע ןפיוקנײא ןעמארק יד רעביא
 ןענײז רעמערק יד .ןריט עבלאה ףיוא טכאמראפ ןעװעג ןענײז ןבלעװעג־זײפש
 .טקילעמראפ ןעװעג לאמא ןענײז סאװ ,םעטאפאק ןיא ,ןםיורד ןיא ןענאטשעג
 לײט .ןריט־רעטניה ךרוד טזאלעגנײרא ײז ןוא םינוק יד טימ טעדוסעג ךיז טאה׳מ
 טימ ןלאצ ךיז ןםײהעג ,טלעג־ןריפאפ ןײק ןעמענ טלאװעג טשינ ןבאה םירחום
 .ךעלכעל טימ ןטאנקנאב ןײק ןעמונעג טשינ ןבאה ערעדנא .ךעלדנער רעדא ,רעבליז
 עילימאפ יד .טלעג־הריד ןלאצ טרעהעגפיוא ,טסעומשעגפא יװ ,ןבאה ןראטאקאל יד

 .הםנכה ןא ןבילבעג זיא טאקשומ

 ףיוא עיראלעצנאק רעד ןיא ןעלפאק וצ קעװא ןענײז עינױנ ,עלעיניפ ,על׳תנ
 רעמ טאה׳מ .ןפלעה טנאקעג טשינ ראג טאה לפאק רעבא ,םאג עקםװאבישזג רעד
 ערעגנוי יד .עיצאטיציל א ןכאמ ןוא לבעמ סאד ןבײרשפא םענײק טנאקעג טשינ
 ץלא ךאנ רעזײה סמלושמ ׳ר ןענײז וצרעד .טריזיליבאמ ןראװעג ןענײז טײלםנאמ

 ךיזי טאהעג ביל טשינ טאה םאװ ,על׳תנ .םישרױ יד ןשיװצ טלײטעצ ןראװעג טשינ
 .ןרעיוד גנאל טשינ ןאק המחלמ יד זא ,טהנעטעג טאה ,שפנ־תמגע ןזאלוצוצ

 טעװ׳מ — .טגאזעג על׳תנ טאה — ןםקאלפוב יד ,ןתיממעצ ךיז ןלעװ ײז —
 !םולש ןכאמ ןזומ

 ןיא ןעװעג טינעג זיא ןוא ןעגנוטײצ עלא טנעײלעג טאה סאװ ,עלעיניפ ראנ
 .ײװצ וליפא ןוא ראי א ןרעיוד ןאק גירק רעד זא ,ןטלאהעג טאה ,קיטילאפ

 ןבאה םירםיק יד — .טהנעטעג עלעיניפ טאה — רענלעז ׳אק ׳שינ ןלעפ׳ם —
 .טײצ
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 .דיוב םעד טפאטעגנא ןוא על׳תג טגערפעג טאה — ? ןעמ טוט עשז־םאװ —

 :טרעפטנעעג טאה עלעיניפ
 .לטײב ןיא ןײצ יד ןגײל ףראד׳מ —

 ,ךיש עטצופעג יד ןיא ,קירוצ־ןוא־ןיהא ןעגגאגעגמורא לײװרעד זיא לפאק
 ׳רעיוא ןרעטניה טפיטשײלב א טימ ,ןקאג םוצ טקורראפ לשױלעפאק־עלעםעק םאד
 .רענעטילעג א ןעװעג ךיוא ןײלא זיא ,לפאק ,רע ,ליומ־לקניװ ןיא לםאריפאפ א טימ
 ,עשראװ ןיא םגײא ןוא עגארפ ןיא םנײא ,רעזײה ײװצ םנגײא ןײז טאהעג טאה רע
 עניד ןזאלבעגםיורא ןוא ןפיל יד ןםיבעג טאה תרשמ רעד .סאג עשטאמם רעד ףיוא
 רע טאה — טכערעג ןעװעג זיא ,םולשה וילע ,סאבעלאב רעד .ךיור ךעלעקײק
 טקנאד ןעמ .רעלדניװש ,סרעצעזנא ,םיבנג ןענײז ןשטנעמ בור׳ס — .טכארטעג

 !רעצרעה עגהפרט רעײז ןיא חור א .ןפײפנא ןעק׳מ זא ,טאג
 רעד :ןײז טלאװעג לאמעלא טאה רע םאװ ,סאד ןראװעג טציא זיא לפאק
 וצ ןעמוקעג זיא ,בייװ םלאױ ״רכלמ־רתםא .טאקשומ החפשמ רעד ןופ םופורטפא
 אטשינ זיא׳ם ןוא ,קנארק טגיל לאױ ,ןשארג א ןא ןבילבעג זיא יז זא ,ןענײװ םיא
 יד ״דנח ,בײװ םעלעיניפ .לפאטראק ץרעק א רעדא לעמ דופ א ףיוא םוטש ןיא
 ־עצ לאז׳מ ןוא ״אנילימאפ אדאר״ א ןכאמ לאז׳מ טגנאלראפ טאה ,עשידנעלרוק
 טדערעג טאה עינױג .קלח ריא ןפיוקראפ וצ ןעװעג טײרג זיא יז .השורי יד ןלײט
 .םינמוזמ לבור טנזיוט ןעצ סנגייא ןײז ןגיל טאהעג טאה רע .ליומ־בלאה א טימ
 טרעהעגסיוא טאה לפאק .רידא ריבג א ןעװעג ,עלעשיפ ,םעדייא רעד זיא וצרעד
 :טגאזעג ןוא לכיב־ץיטאנ א ןיא רעדעפײלב א טימ טגכײצראפ סעפע ,תונעט עלא

 ...ןעוטפיוא ךיז טזאל׳ס םאװ ןעז ן׳רימ —
 עריא טאהעג טאה יז .ןעמוקעג טשינ ןעלפאק וצ זיא ״רנמלא יד ,לרעפ
 םיריוטקאד ןוא ץראה ןפיוא ןטילעג יז טאה וצרעד .ןטפעשעג ,רעזײה עגעגײא
 ןעװעג זיא׳ם .ןזיװעג טשינ ךיז טאה האל .ןגערוצפיוא ךיז ןטאבראפ ריא ןבאה
 טעטםאר עביל עטלא :סעפע ןעמ טגאז יװ .ןלאפ ןזאל טשיג יז טעװ לפאק זא ,ראלק
 ריא טאה םארבא ראנ ,ןײװעג א טימ ןעלפאק וצ ןפיול טלאװעג טאה אמח .טשינ
 טעװ ,ןטײקילעפעג ךאג גגױ־תרשמ םעד וצ ןײג טעװ יז ביוא זא ,טגאזעגנא

 ,ןטערטרעביא טשינ םײה יד רעמ סופ ןײז
 םארבא טאה — • ןטעב טשינ תובוט ׳אק רעצופ־לוױטש םעד ײב ל׳כיא —

 יטײז ןײא ףיוא רע טגיל גנאל יװ — .ןגירשעג
 טאה פמאל רעד זא ,שיט ןיא טםיופ רעד טימ ץעז א ןאטעג טאה םארבא ןוא

 .ןגיװ ןעמונעג ךיז
 !ץלאטש ןשארג ׳אק ראפ ׳שיג טאה ץע .תובבל עקכאימ ,סרעיוכט ,םינדחפ —
 טהגעטעג אמח טאה — :רעײפ יװ טגערב תורקי׳ם ,םארבא ,שטײט׳ס —

 !טיורב לציפ א ןא ןבײלב ,הלילח ,ן׳רימ — .זאנ עטיור יד טצײנשעג ןוא

 !ערײמ ענעכארקעצ .ןכוק ןסע רימ ןלעװ ,ײא־ײא־ײא —

 טשינ טאה רע .סיורא זיא ןוא ריט רעד טימ פאלק א ןאטעג טאה םארבא
 ? לסיבא טרעגנוה׳מ זא ,רעלימ׳ם זיא סאװ .קערש עשירעבײװ יד ןעמענאב טנאקעג
 יװ רעקיגײװ טסע אמח .המלש האופר א ןעװעג םאד טלאװ ,ןעמארבא ,םיא ראפ
 ןא .ראטקאי םעד טימ םורא ךיז טפעלש ,םײהא ןטלעז טמוק עפעטם .גילפ א
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 .ןטסירב יד ןיא ךלימ ףראד יז .דניק א טגיוז יז .עטיא־עלײב זיא השעמ רעדנא
 ...ןשטאגנױ א םאד זיא ,ײא

 ביל טזומעג טראס רע טאה ,עדײז ןײק ןרעװ טלאװעג טשינ טאה םארבא יװ
 ,ןעמארבא ,םיא ןיא ןטארעג ןעװעג זיא סאװ ,ץערזממ םעד ,סנײז לקינײא סאד ןבאה
 טאה החפשמ יד םאװ ןלעפעג טשינ זיולב םיא זיא׳ס .רעםאװ םנפארט ײװצ יװ
 רענײש א .ןדײז־רעטלע ןכאנ ,םלושמ ןפור רכז־ןב םעד לאז׳מ טגײלעגנײרא ךיז
 יד רעבײװ ןענײז ,רעדניק וצ טמוק׳ס זא ...:םלושמ :עלפוע ןא ראפ ןעמאנ
 ןוא ךעלעקיװ טימ ןראפ ךיז ,ןבאה ,ןגארט סעפע ךאד ןפראד ײז .רעגאז־העד

 .גאטײװ־ךיוב ןא עטאט א טרעװ ליבסנאמ א .ךעלעדניװ
 ־אפ ןײג טזאלעג ךיז ןוא ראגיצ א טרעכיורראפ םארבא טאה ןםיורד ןיא
 טאה רע זא ,טנאמרעד לאמא טימ ךיז טאה רע ,עקסװאקלאשראמ רעד וצ ךעלעמ
 ־יליבאמ יד ,גירק ןופ ךורבםיוא רעד .ןעלשעה־רזוע םעד ןעזעג טשינ ץלא ךאנ
 טאה — ןבלעװעג יד ןיא שינעפאכםיוא םאד ,עשטאד ןופ ןפיולטנא םאד ,עיצאז
 ךיז ,וױרב ןײק ףיוא טרעפטנעעג טשינ טאה רע .טרעדורעצ ןצנאג ןיא ןעמארבא
 ־עגמורא םיא טאה תורקפה א .טזאלראװראפ ץלא ,עשימײה טימ ןפארטעג טשינ
 א ןרעװ טפראדעג ןגראמ־טנײה ךיוא טלאװ ,םארבא ,רע יװ רעגײטש א ,ןעמונ
 רעװש א טאהעג עטיא־עלײב טאה וצרעד ...וױזירפ םוצ ןלעטש ךיז ןוא טורקער
 יד .תובא־רבק ףיוא ןפאלעג זיא אמח .ןעײװ ןיא ןגעלעג יז זיא געט ײרד .ןבאה
 ־עג ןיוש ןבאה םיריוטקאד .ןםײרנײא לוש ןיא קעװא זיא דצ םנטאט ןופ עבאב
 טלאמעד ,םארבא ,רע טאה יװ .ןעגנאװצ טימ דניק םאד ןעמענפא םײב ןטלאה
 טציא ? םיתוטש עניוזא ךאנ ןוא ןעלשעה־רזוע ,ןהסדה ןבאה ןעניז ןיא טנאקעג
 טבײלב טלעװ יד .טרעמכאיעצ ןעװעג גונעג ־ זא ,ךיז ײב טסאפעגפא םארבא טאה
 טרעה׳ם םאװ ןאט קוק א ףראד׳מ .גוגמו גוג תמחלמ ןײז וליפא לאז׳ם ,טלעװ א
 וצ ןעגנולקעגנא ןוא ראב א ןיא ןײרא זיא םארבא .םרעצאר יד ןשיװצ ,טראד ךיז

 •ןעניג
 !םארבא ,ךיא ןיב סאד ,ןבעל־עניג —

 — .ײרשעג א ןאטעג עניג טאה — ? ןשטנעמ טימ ךאנ טסדער וד ? סאװ —
 ,ונ .עדײז א :טײקינײלק א סעפע .׳שינ רעמ ריד טםאפ׳ס זא ,טנײמעג באה׳כ

 ? רוחב רעד טכאמ סאװ !בוט־לזמ
 אזא ךאנ זיא ,טרוחבעג ךיז ןבאה םירוחב טניז !רוחב א לאמנײא ןיוש —
 טימ ץאלג א רימ ףיוא טוט רע .בײל א ןופ לוק א טאה רע !ןעװעג ׳שינ רוחב
 ,ןדײמ יד אנקמ ׳שינ ןיב׳כ !עיטםעב א .רעטרעטיצרעד א ךיא בײלב ,םעיפילש יד

 !ךעלעטנעה ענײז ןיא ןלאפנײרא ןלעװ םאװ
 ׳שינ ךאנ טאה׳מ ,בלאװש א ,םלציפ א .ןבאה וטםגעמ השוב ,םארבא ,עפ —
 עגײמ ,וטםיב עגושמ !ןדײמ ןגעװ ןיוש טדער רע ןוא ,ןבה־ןױדפ אק טכאמעג

 ? םיאגוש
 סאװ ןעז וטםעװ ,ראי ןצכעז־ןצפופ א וצ ראנ טראװ .עגושמ ןײלא טסיב —
 זיא לשעה־רזוע רעד רעה׳כ :ישעגיג ,רימ גאז .ןאטפיוא טעװ דניק־טעפניק םאד

 .ריד ײב ןעװעג

 רעד !טםיאאגע ןא וד טםיב ,םארבא ,ײא י.טנאמרעד ךיז < טמוק לצאק׳ס —
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 ראנ .ןעגנולקעג לאמ טנזיוט ןיוש ט׳רע .טכיל טימ יװ םורא ךיד טכוז ןאמרעגגױ
 .דלע5 ןיא טניװ םעד ךוז ײג

 זרע זיא ואװ —
 זיא׳ר ז רע זיא ואװ ,אברדא .רעגראזראפ ןײז לאמא ןעװעג ךאד טםיב —
 טוט רע .ןגיוא יד ןיא רעטםניפ ןראװעג רימ זיא ,טײה א ןיא ןפיול וצ ןעמוקעג
 — המחלמ יד ןביוהעגנא ךיז טאה׳ם רעדײא ןעװעג ךאנ זיא׳ם — ןײרא םוק א
 .הילת רעד וצ טפעלשעג ,הלילח ,םיא טלאװ׳מ יװ ,ןקארשרעד ,דײרק יװ ךײלב
 בײװ ןטימ טגירקעצ ךיז טאה׳ר ,רוציקב .ךיא גאז — י.עלעגנײ ,ריד זיא םאװ

 .בראטש ןוא קעװא ךיד גײל שטאכ .ןשארג א ןא ןפאלטנא ןוא
 ן ןעזעג רע טאה ןהםדה ל רע טניואװ ואװ ז רע טוט םאװ ? רע זיא ואװ —
 עקאט רע טניואװ ןעניואװ .ײברעד ןענאטשעג ׳שינ ןיב׳כ ? םײװ ךיא —

 טריפעגנײרא םיא באה׳כ ןוא ןעמונראפ ןעװעג ץלא זיא רימ ײב .ףיוה ןיא אד
 רעםעב ראנ ,ךאל א לביטש א טראד טאה׳ר .םעקטםילאיצאם יד ,םניראטײנ יד וצ

 .םאג ןיא יװ
 לטעמורפ־עזיור ? וױזירפ ןטימ זיא םאװ ז טלעװ יד יװ ליואװ ? אה —

 ?רע טאה ןאפעלעט א ?טגײװש
 ?ןאפעלעט א סנירעדײנש וצ טמוק יװ ?פארא ןעניז ןופ טסיב —

 םארבא .ןסעגראפ רוחב םעד באה׳כ זא ,טשינ ןײמ .עניג ,םיוא ךימ רעה —
 זא ראנ .טכאנ ןוא גאט םיא ןגעװ טכארטעג באה׳כ !טנײרפ ענײז טשינ טסעגראפ
 סאד !השעמ רעדנא ןא זיא ,טנעװ יד טםײר ןוא טעפניק ןיא טגיל רעטכאט א
 ־עג ריד ךאג באה׳כ ?ישעניג ,מטרעה וד ,םאפש ׳אק טשינראג זיא ןעלדניק

 ?סעפע וטסכאמ סאװ .טקנעב
 .קורדגײא ןטכעלש א ? ךיא ךאמ םאװ —

 ןגעװ ביג׳כ זא .טלעװ רעצנאג רעד ףיוא עניג ןײא אד ראנ זיא׳ס ,המהב —
 םעד עניג ? טײקינײלק א סעפע .ץראה ןפיוא םעראװ רימ טרעװ ,טכארט א ריד

 !סגיבר
 !ףיוא רעה ,ףנוח —

 !ןראפ וצ דלאב םוק׳כ .ןגײװש רעםעב לע׳כ ,אמ ,ונ —
 טאהעג ןעמ טאה עקסװאקלאשראמ רעד ףיוא .סאג ןיא םיורא זיא םארבא
 תונחמ טרישראמ ןבאה טײז רעװאטאקאמ רעד ןופ .ןעײװמארט יד טלעטשעגפא
 ,גנונעפאװאב רעלופ ןיא ,רעײג־םופ .דרעפ ףיוא ןטירעג ןענײז רעטײר .ןטאדלאס
 א ןעגנוזעג תולוק עבארג טימ ןבאה ,ןענארטאפ ןוא ךעלעסעק טימ ןעגגאהאב
 ,ןטאמראה טפעלשעג ןבאה דרעפ .ןעמאװש ןביולק טײג םאװ ,לדײמ א ןגעװ דיל
 א .סעקעדנאלפ טימ טקעדעגרעביא ,ןטאימעלופ ןענאטשעג ןענײז ןגעװ ףיוא
 ןעװעג זיא׳ם ,אי .טקיופעג ןבאה ןקיופ .טליפשעג טאה רעטםעקרא רעשירעטילימ
 ןבאה םיפ יד .רענלעז יד ןעגנאגעגכאנ זיא םארבא !טלעװ רעד ףיוא המחלמ א
 יװ ,טקאט םוצ טרישראמ קידגליװ טשינ טאה רע .ןרעטנאלפ ןעמונעג םיא ךיז
 םארבא טאה — ? םעפע אד ךיז טוט םאװ .טאדלאס א ןעװעג ךיוא ןײלא טלאװ רע
 ,ײא — .וצ ךאנ ײז טליפש׳מ ןוא הטיחש רעד וצ ןעײג ןשטנעמ — .טכארטעג
 !עכאטאמום א טכאמעגנא וד טםאה !פאק א טײרדראפ וטםאה ,םלוע לש ונובר
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 ,וטסײװ !למיה ןטעביז ןיא טראד םטכארט וד םאװ ,ןםיװ וצ ןלעב א ןעװעג טלאװ׳כ
 לטענאלפ עצנאג סאד טסאה וד רעדא ן טלעװ רעד ףיוא םארבא ןא אד זיא׳ם זא
 ...!ןלזג א ןופ ץראה א טםאה ,רעטאפ־עטאט ,יט ,ךע ? המדא רעד ןיא רעײט־ףיט
 ־עג ךיז ןוא עקשארד א ןיא ןסעזעגנײא םארבא זיא רעיוט םענרעזײא ןראפ
 ־רעד טנאקעג םיוק טציא ךיז טאה רע .עקםרעי־אטנעיװש רעד ףיוא ןריפ ןסײה
 טאהעג טאה רע .סערדא סעניג ףיוא ןעמוקוצ טעװ עקשארד יד זיב ,ןטראװ
 ךיא באה יװ .ןעלשעה־רזוע ןעניפעג וצ ײם ,ןעניג טימ ןדער וצ ײס גנאלראפ א
 טשינ םיא ליװ׳כ זא ,ןענײמ ךאד טעװ ןאמרעגנױ רעד ? ןטראװ גנאל יוזא טנאקעג

 ...!,רמחלמ ענעטלאשראפ יד קידלוש זיא ץלא ןיא .ןענאק
 ...!ןפנארב ףיוא ןבעג ריד לעװ׳כ !רעלענש םע ךאמ ,ןאמרופ ,יעה —

 רעד ראנ יװ ןרעטרעװ ענעגײא יד ראפ טמעשראפ ךיז טאה םארבא ןוא
 ןיא ןסאיגעגםיוא טא,רעג ןבלעװעג־לאפאנאמ יד ןבאה ,ןביוהעגנא ךיז טאה גירק
 םירוכיש זא ,ןקארשעג ,םינפא ,ךיז טאה עקיאלאקינ .םפאנש םעד קאטשניר
 ...ןעניטופםאר ןוא עניראצ רעד טימ ןעמאזוצ ,לקנעב ןופ ןצעזפארא םיא ןלעװ

2 

 טאה םארבא .טלעטשעגפא ךיז עקשארד יד טאה עקסרעי־אטנעיװש רעד ףיוא
 ןײטש ןבילבעג רע זיא לײװ א .זיוה םעניג ןיא ןײגנײרא טזאלעג ךיז ןוא טלאצאב
 יד ףיוא רעטעלב יד .ןטראג סיקםנישארק ןיא טקוקעגנײא ךיז ןוא רעיוט םײב
 .טלטניפעג ,ךעלטיור ,לעג ןרעװ ןביוהעגנא טראד ןוא אד ןיוש ןבאה רעמײב
 ־עג םיא רעביא זיא׳ס ןוא רעיולב־קידרעמוז־טעפש א ןגעלעג זיא למיה רעד

 וצ לאמ ןופ ראנ ,רעמעראװ א ןעװעג זיא גאט רעד .עלעגײפ קיצנײא ןא ןגיולפ
 יצ ,טכודעגםיוא ןעמארבא ךיז טאה׳ס יצ .לטניװ ליק א ןאטעג זאלב א טאה לאמ
 ,העיקת :ןזאלב־רפוש ץעגרע ןופ טרעהעג טאה רע :ןעװעג יוזא עקאט זיא׳ם
 —!טלעװ רעד ףיוא לולא זיא׳ם ,ײא ,ײא ,ײא ...העורת־םירבש ,העורת ,םירבש
 רעסיורג א טײג׳ס !טרעטיצ רעסאװ ןיא שיפ א — .ןאטעג טכארט א םארבא טאה
 ־נײא ראי־ײה ךימ ןעמ טעװ ואװ ז אה ,תילכת ץימ ןײז סעפע׳ט םאװ !ןידה־םױ

 ...!דײ א ןיב׳כ זא ,ןםעגראפ ןצנאג ןיא ןיוש באה׳כ ?ןבײרש
 ןא טימ ,ןאמערא ןא ׳לדײ ןײלק א ןעזרעד ,טרעקעגמוא ךיז טאה םארבא
 .רעקיצרעפ םענרעבליז א טגנאלרעד םיא טאה רע ןוא ,טנאה רעטקערטשעגםיוא

 :לקאש א ןאטעג ךיז טאה לדײ סאד
 !טשער ׳אק טשינ באה׳כ —

 .ךײא ראפ ןצנאג ןיא זיא׳ם —

 טוג א !הבוט המיתחו הביתפ א י.ראי טנוזעג א ןבאה טלאז ריא ? אה —
 !לטיװק

 .םתא םג .חוכ רשײ —
 ...ןבעג וצ ןבאה טלאז ריא —

 יד ןיא ןעמוקעגנא שזא םיא ןענײז ןרערט .רעיוט ןיא ץירא זיא םארבא
 ךאנ .ןעניג וצ ןײגפיורא טלאװעג טאה רע .ןײטש ןבילבעג רע זיא לײװ א .ןגיוא
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 רש5א .סניראטײנ יד וצ ךײלג ןײג וצ טסאפעגפא ךיז ײב רע טאה שינעלקגעװק א
 .ןײגקעװא רע ןעק רעטעפש ?םײה רעד ןיא לשעה־רזוע רעד זיא

 .עינארפ טסײה ענײא י סניראטײנ ײװצ אד ןעניואװ ואװ ׳עלעדײמ ׳וד ׳יעה ~
 ? עניאש יד ? עצראװש יד —

 .אי —
 ? עמאל א זיא ערעדנא יד —

 .אי ׳אי —
 .קאטש ןטירד ןפיוא ,זיוה ןטצעל ןיא —

 ? וטםליװ לרענעצ א .עלעדײמ הימ גאז —
 .׳שינ סײװ ךאי —

 .םעקלעמאראק ריד ףיוק ןוא ןשארג ןעצ רידאנ —
 .עדמערפ ׳אק אב ןעמענ ןםײהעג ׳שיג ךימ טאה ױלעמאמ יד —

 .דוס א ןײז טע׳ם .ןגאזסיוא ׳שינ ל׳כיא ׳אש —
 .רענעצ םענרעפוק א לטםיופ ןיא לעדײמ םעד טפוטשעגנײרא טאה רע ןוא
 .טשודיחראפ־בלאה ׳ןקארשרעד־בלאה ןאטעג קוק א םיא ףיוא טאה ענײלק יד

 .קנאד םענײש א —
 .טײהרעטנוזעג ײג —

 .טירט עקידלקאװ טימ ןײג ךיז טזאל ענײלק יד יװ טקוקעגבאנ טאה םארבא
 ־נײא ןעװעג זיא ךעלפעצ יד ןיא .ךעלעקעטש יװ ןיד ןעװעג ןענײז ךעלםיפ יד
 ןעמונעגםיורא טאה םארבא .ןפיול ןעמונעג יז טאה לאמא טימ .דנאב א ןטכאלפעג
 .טרעלקעג רע טאה — סטוג ןאט וצ זיא׳ם טכײל יװ .טרעכיורראפ ןוא ראגיצ א
 ןצנאג ןיא ךימ באה׳כ ?טשינראג ךיא וט סאװרא§ ,ןגירשעג ןוא דלאװעג —
 ייא עטאט .המשנ א טאה שטנעמ א זא ,ראג סעגראפ׳כ .תױמשג ןיא טזאלעגנײרא

 ...!טבערגראפ רעײז ןיב׳כ .לחומ רימ ײז ,למיה

 ץנימ ר״ד .רעװש ןעמוקעגנא ןעמארבא זיא קאטש ןטירד ןפיוא ןײגפיורא סאד
 ןדעי ךאנ .ןגיטש ףיוא ןרעטעלק רעקינײװ סאװ לאז רע ,טגאזעגנא םיא טאה
 ־עגפא ץלא ,רעכעה סאװ .טמעטאעגפא ןוא טלעטשעגפא ךיז רע טאה קאטש
 .טסימ טרעגלאװעג ךיז טאה פערט יד ףיוא .טנעװ יד ןראװעג ןענײז רענעסיר
 טאה םיורא ןריט יד ןופ .ןײרכ ןבירעג ןוא לעװש א ףיוא ןסעזעג זיא דיומ א
 ךם א טניואװעג ,םינפא ,אד ןבאה׳ם ,ץירג ,טשראב ,ץכעשײר טימ טקעמשעג
 ןא ךרוד .ןישאמ א ןופ שיור א ,ןגעז א ,ןפאלק א טרעהעג טאה׳מ .סהכאלמ־לעב
 ןטירד ן&יוא .ריפאפ ךעלצינש טימ לו§ בוטש א ןעזעג ןעמ טאה ריט רענע£א
 טסואװעג טשינ טאה רע .טראװעגפא ןוא טלעטשעגפא ךיז םארבא טאה קאטש

 םעד וצ ןרעיוא יד טציפשעגםיוא טאה רע .םנירעדײנש יד אד ןעניואװ׳ם ואװ
 קעמש א טאה׳ם .רעכעל־זאנ יד טימ טפאנשעג טאה רע .ןישאמ־ײנ א ןופ שיור

 !םע זיא אד .לאװ רעטנערבעגנא ןוא דאשט טימ ןאטעג

 זיא׳ם ,אי .בוטש רעסיורג א ןיא ןײרא זיא ןוא ריט יד טנפעעג טאה םארבא
 טאה םאװ ,לבײװ א סעפע ײס ,ןאליל ײם ,ןעינארפ ײס ןעזרעד טאה רע .אד
 רעד .עקלאה רעזיולב רעד ןיא ןענאטשעג זיא יז .דײלק א ןםאפ ןיא ןטלאהעג
 ,ןײרא זיא םארבא ןעװ .רעצגאפ א ןא טנאמרעד טאה ןדנעל יד ףיוא טעסראג
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 זיא עינארפ .קנאש רעד רעטניה ןטלאהאב ךיז ןוא שטיװק א ןאטעג יורפ יד טאה
 טקוקעגמוא ךיז ןוא ןישאמ־ײנ יד טלעטשעגפא טאה אליל .ןראװעג םלעג ךיוא

 .ץכעלײװרעטניה ףיוא

 ־עג טשינ טאה׳מ ראנ ,טפאלקעגנא באה׳כ .טקידלושטנא ,ןגראמ טוג —
 .טרע&טנע

 ך ריא טשטניװ סא1ו —
 .לשעה־רזוע .ןעמאנוצ םעד ןםעגראפ באה׳כ ״>.ןאמרעגנױ א אד טניואװ —

 .סקניל אד־טא —

 טרעהרעד טאה רע .סיואראפ ןאטעג זאל א ךיז ןוא ריט א ןעזרעד טאה םארבא
 ...הפום ןיא ןוױ א יװ ןײרא ןיוש ןיב׳כ .שינעשטפעש א ,שינלמרומ א ךיז רעטניה
 ,עקמאלק יד טרירעגנא טאה רע ראנ יװ רעבא ,ןפאלקנא טװאורפעג טאה רע
 ־סיורא טימ ,רעלבלובמ א ןײטש ןבילבעג זיא םארבא .טנפעעג ריט יד ךיז טאה
 לשעה־רזוע .הםדה ןוא לשעה־רזוע ןסעזעג ןענײז טעב ןפיוא .ןגיוא עטצעזעג
 םעד ןאטעגםיוא טאהעג טאה הםדה .לברא עםײװ יד ןיא ,לקער א ןא ןעװעג זיא
 ןעװעג זיא יז .לקערג א ןיא ןטניה ףיוא טמעקראפ ןעװעג ןענײז ראה יד .טוה
 ,םינפא ,ןבאה עדײב .דײלק טעטארקעג א ןיא ןוא עזולב רעםײװ א ןיא ןאטעגנא
 •ןאװאק א ןופ ןלאש ןגעלעג ןענײז רעלעט א ףיוא .זוברא ןםעגעג טאהעג טשרע
 ןטימ ןיא אד טאה׳ם לײװ ,םרעטםניפ א ןעװעג ,םיוא טזײװ ,זיא לביטש םאד
 רע .ףיוא־ביוה א ןאטעג ךיז טאה לשעה־רזוע .פמאל־זאג א טנערבעג גאט ןלעה
 יז .ןענאטשעגפיוא ךיוא זיא הםדה .לשיט םאד טײרדעגרעביא טשינ רעיש טאה

 .ךײלב ןראװעג זיא

 ׳ןעײרש ןעמונעג םארבא טאה — ו ׳שינ ךימ טנעקרעד ץע ,רימ טביולג —
 ...!אי קנע ןעקרעד ךיא — .טײהנגעלראפ א ןיא זיא רע תעב לאמעלא יװ

 !וד טםיב םאד ,לרעטעפ —

 !ןיב ךיא רעװ טםײװ וד םאװ טוג ךאנ .ךיא ׳אי —

 א טכאמעג ,לקנעב א ןא ןםיוטשעגנא ךיז ,ריט יד טקאהראפ טאה םארבא
 טפאשגנע רעד ןיא ןעװעג טשינ זיא׳ם רעבא ,םיואראפ ןאט וצ ףיול א יװ ענימ
 עדײב ןיא ןשוק ןעמונעג םיא ןוא ןעלשעה־רזוע טפאכעגנא טאה רע .ןיהואװ

 !ןגירשעג ןוא ןהםדה ןאטעג פאכ א ,טפוטשעגפא םיא טאה רע .ןקאב

 ...!אג !םארבא רעטעפ ןײד !ךיא ןיב סאד —

 םיא ןא ךיז טאה הסדה .ןפיל יד ןיא ךײלג שוק א טגנאלרעד ריא טאה רע ןוא
 .דראבירעד ןיא ,ןקאב יד ןיא ןשוק ןעמונעג טײהרעמוטש םיא ןוא ןעגנאהעגנא
 .טלעװ רעד ףיוא בעל׳כ זא ,סאד טםעגראפ רעירפ !ראנ ץטעז !גונעג ,ונ —
 !קלב ןענרעל ךײא טימ ל׳כיא !ןזײװ ןיוש קנע לע׳כ ,טראװ .ךימ יז טשוק טציא

 זיא ןקעטש רעד .ערדלאק רעד ףיוא ןלאפעגפארא טאהעג זיא ראגיצ רעד
 טציא .תױרחא רענעגײא ףיוא יװ ,ןעמארבא ןא טראפשעגנא ןענאטשעג לײװ א
 טכאמ םארבא זא ,ןקארשעג ךיז ,םינפא ,ןבאה םניראטײנ יד .ןלאפעגמוא רע זיא

 .ליטש ןדאלעגנא ןראװעג זיא טײז רענעי ףיוא לײװ ,ןלאדנאקם טראד

 רעדרעמ א ראנ ,חצור א ,ןלזג א עקאט ןיב׳כ .ארומ ׳אק ׳שינ ץטאה ,ונ —



 333 טאקשומ עילימאפ יד

 וליפא ךאנ ריד ךאד באה׳כ ,דלאװעג .שיילפ ןוא טולב ןײז ׳שיג ךיוא טעגרה
 ...!םכילע־םולש ׳אק ןבעגעגפא טשינ

 .טגאזעג לשעה־רזוע טאה — טײצ עצנאג יד ׳טכוזעג ךײא באה׳כ —

 טסיב וד זא .פאק םעד ריד טעלפ ןוא ןקעטש םעד םעג׳כ לײװ ,גײװש —
 ך טײקינײלק א סעפע .רימ וצ ןפיול טפראדעג ךײלג וטסאה ,ןראפ וצ ןעמוקעג

 רעד ףיוא ןטראװרעד םיוק ךימ ןאק׳כ ,םיא ןגעװ ךיא דער טכאנ ןוא גאט
 זיומ א יװ ,טלאהאב א סע ךיז טוט ,לזמ טימ ,אד ןיוש זיא׳ר זא ןוא ,עצאצעמ
 ךיא טלאװ ,ךיד ףערט׳כ ןעװ זא ,זײב יוזא ןעװעג ןיב׳כ !ךימכוז השמ .ךאל א ןיא
 הרפב ןײמ .רעבירא עכױ יד ןיוש רימ זיא טציא .גנירעה א יװ ןסירעצ ךיד
 .טורעג ןבאה ןדײ יד ואװ ךיד ךיא באה ,דרע׳רד ןיא ךימ טסאה וד זא .וטסיב
 ערעדנא ריד טימ ךיא באה ,עלהסדה ,ריד ךײש סאװ .סנײא רעמוג זיא סאד
 ,טכעלשעג ןכאװש ןופ ,רעמיצנעיורפ א ןעװעג טשינ טסלאװ וד ןעװ .תונובשח
 ןבילקעג טסלאװ זא ,שטאפ א ריד ךיא וט ,ןא־טשינ־ךימ־ריר־ןוא־ןא־ךימ־קוק

 .ןײצ יד

 — ךיוא יוזא געמ רעטע5 רעד —

 ־דנארג א ״דיפ־הפי א ןײז עקאט טסנאק .ײטשראפ ךיא סאװ ןאט לע׳כ —
 .ןירעצאר א ,עלעדײמ ןײלק א ץלא ךאנ וטסיב רימ ראפ ראנ ,שאפ־שיפ א ,עמאד

 .הכולמ הרוצ א ןא ראנ ץטקוק < זיא סאד ןײש יװ ראנ ץטעז

 .טראװ םעדעי טרעה׳מ ,לרעטעפ —
 י שינעקיטש םעד ןיא אד ץע טציז סאװ .תמא םעד גאז׳כ ? ןעמ טרעה םאװ —
 .זוברא ןא טעשזירג ןוא רעטםניפ רעד ןיא טעקעס סאד ןוא טלעװ עקיטכיל א׳ס
 .עשראװ ןרעקרעביא ן׳רימ זא ,יוזא ןאט עילוה א ן׳רימ !סיורא רימ טימ ןיוש טמוק

 !ןלאפנײא ןלעװ רעזײה יד זא ,תולוק עניוזא ןכאמ ן׳רימ

 -טסואװעג טסלאװ וד ןעװ ,לרעטעפ ,ךא —

 .טקאהעגפא ךיז טאה הםדה ןוא

 .םלוג א ,טאידיא א ןיב׳כ ,טשינראג סײװ׳כ ? ןסיװ וצ אד זיא סאװ —
 ־עג א ,ןיושראפ רעצנאג א !קיצוצ רעד ,ןםקאװעגסיוא זיא׳ר ,ןא םיא ץטקוק
 זומ׳כ ,רעהא ץטמוק !ןפיול ןראי יד יװ ,דלאװעג ײװ .רעעפארײא רעגעריוב

 ...!לאמא טימ ןשוק עדײב קנע

 ,ןהסדה ןאטעג פעלש א ,לםקא םײב ןעלשעה־רזוע ןאטעג פאכ א טאה םארבא
 לקנעב סאד ,ןלאפעגמוא זיא לשיט סאד .ןפראװ ןוא ןעלסײרט ןעמונעג ײז ןוא
 טאה עינארפ ןוא טגפעעג ךעלעמאפ ךיז טאה ריט יד .טרעקעגרעביא ךיז טאה

 .קידנלכײמש־בלאה ,טריװראפ־בלאה ,טקוקעגנײרא

 ? םארגאפ א טכאמ ריא ? אד ריא טוט סאװ —

 .טשיג ךימ טנאקרעד ריא טנײמעג באה׳כ .יז וטסאה טא —

 .ןענאקרעד וצ טכײל זיא ,םארבא עינאפ ,ךײא —

 .טקיטכענעג ןוא טגאטעג אד ךיא טלאװ ,אד טניואװ רע זא ,םײװ ךיא ןעװ —

 — .שיליופ ףיוא ןפורעגנא ךיז הםדה טאה — ,ןקידלושטנא ינאפ יד לאז —
 .ןכאמ ךײלג ץלא ל׳כיא .רעדליװ א זיא לרעטעפ ןײמ
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 — ,ךײא ףיוא ךיז טגערפ יור6 א םעפע .ןעימאב טשינ ינאפ יד ךיז לאז —
 .ןעלשעה־רזוע ןאטעג גאז א עינאר§ טאה

 ז רימ ףיוא י.יורפ א —
 .םיורא ריא וצ טײג .ךיק ןיא טריפעגנײרא יז באה׳כ —

 טיור ןראװעג זיא לשעה־רזוע .ריט יד טנעלעגוצ קירוצ טאה עינארפ ןוא
 .ץינ ףיוא יװ פאק ןטימ ןאטעג לקאש א טאה םארבא .ךײלב ךאנרעד דלאב ןוא

 .טלעטשעגפיוא קירוצ ךיז ןוא טצעזעגקעװא ךיז טאה הםדה
 וצ טײג׳מ — .טגערפעג םארבא טאה — ? יורפ א ראפ םאד זיא םאװ —

 .רעםאװ־הצמ ךאנ יװ ׳ריד
 ןאק׳כ ...טנײה דארג .ןעװעג טשינ רענײק אד זיא׳ם .טשינ םײװ׳כ —

 ...ןײטשראפ טשינ
 .ןטראװאוצ ן׳רימ .םיורא ריא וצ ײג הנ —

 רעד ןגעקא ןקוקםיורא ןעמונעג ,רעטםנעפ םוצ טקורעגוצ ךיז טאה םארבא
 טאה לשעה־רזוע .לשיט םאד ,לוטש יד ןביוהעגפיוא טאה הםדה .רעיומ רעדנילב

 .טאװארק םעד טכײלעגםיוא ,לקער םאד ןאטעגנא שינעלײא ןיא
 ? ןײז םאד ןאק רעװ — .טלמרומעג רע טאה — !עגושמ ץלא םעפע׳ם —
 ... ? עריא רעטומ יד רעדא ,לדײא לאמא םע זיא רשפא :רע טאה טכארטעג

 ... ? םערדא ןײז טםואװרעד ךיז ײז ןבאה ואװ

 ,עקרעשזאטע רעד וצ ןאטעג גיוב א ךיז טאה הםדה .םיורא זיא לשעה־רזוע
 עקידנרעטיצ טימ ןרעטעלב ןעמונעג ,טצעזעגקעװא ךיז ,ךוב א ןעמונעגםיורא
 ,ןענעײל טװאורפעג טאה יז .״ןשינעטער טלעװ״ םלעקעה ןעװעג זיא׳ם .רעגניפ
 ןענײז פמאל־זאג ןופ .ןגיוא יד ראפ טלדגיװשעג ריא ןבאה ןבאטשכוב יד ראנ
 םעד וצ ,לגיצ יד וצ טקוקעגםיורא גנאל ךאנ טאה םארבא .ןצענ עלעג ןלאפעג
 ־רזוע ןוא הםדה זא .עניר רעד ,ןעמיוק םעד וצ ,רעכעד עדײב ןשיװצ למיה םאפ
 וצ ןעמוק לאז יז ראנ .טםואװעג םארבא טאה םאד ,ןפערט ךיז ןלעװ לשעה
 ־אב ןעניואװ׳ם ואװ ,זיוה א ןיא ,םנירעדײנש ײב ,לביטש רעטםניפ א ןיא םיא
 םאד לאז עכאד ןעװ .עבט רעד רעביא ןעװעג ןעמארבא זיא םאד — ,עטנאק
 .טגײלעגקעװא ,הלילח ,יז טלאװ׳ם — .ןאטעג טכארט א רע טאה — :ןםיװ

 ...!ײא־ײא־ײא

 לאמא טימ םיא טאה׳ם .םעלדוק יד טימ טלקאשעג ןוא טקוקעג טאה םארבא
 ןײז ןיז ןפיוא ןעמוקעג םיא זיא׳ם .רוד ןגנױ םעד ףיוא םורדראפ א ןעמונעגנא
 ריפ ןיוש טנעדוטם א טימ םורא ךיז טפעלש םאװ ,עפעטם ,רעטכאט ענעגײא

 .קע ןײק טשינ טמענ׳ם ןוא ראי

 קנארק א טאה ,םארבא ,רע ,לולא זיא׳ם זא ,טנאמרעד ײנםנופ ךיז טאה רע
 ...ןידה־םױ א ךיז טרעטנעענרעד׳ם ןוא ,ץראה

3 

 ,בוטש ןטימ ןיא ןענאטשעג זיא יז .ןעמאמ יד ןעזרעד לשעה־רזוע טאה ךיק ןיא
 ןוא דײלק ןטראק גנאל א ןיא ׳לברא עטײרב טימ שובלמ־רעביוא ץראװש א ןיא
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 יז טאה טנאה ןײא ןיא .לאש םעגעלוט א טימ ןעמונעגמורא לטײש דנאלב א ןיא
 ־א6 א טימ טלקיװעגמורא לטניב א — רערעדגא רעד ןיא ׳לצנער א ןטלאהעג
 לײװ עגנאל א טאה רע זא ׳טניוטשרעד יוזא ןראװעג זיא לשעה־רזוע .עלײשט

 .טראװ ןײק טדערעגסיורא טשינ ןוא טפאגעג ריא ףיוא
 !עמאמ —

 !סנײמ דניק —
 יד ןטלאהעג ץלא ךאנ טאה יז .טשוקעג ןוא ןעמונעגמורא ךיז ןבאה ײז

 .טײקמעראװ רעשיגעװרעטנוא טימ טכיוהעג ריא ןופ טאה׳ס .ךעלקעפ
 ז יוזא יװ י ןעמוקעג וטסיב ןעװ —

 וטסאה סאװראפ .וױרב א ןבירשעג ריד טאה עדײז רעד .ןאב רעד טימ —
 .טגאזעג םיאנוש־ידלא ףיוא ,טרעלקעגרעביא באה׳כ ? טרעפטגעעג טשינ

 .הריד ןײק ןגירק טנאקעג טשינ באה׳כ —
 ןיב ,ןטלאהעגסיוא סע באה׳כ זא ,רימ זיא ײװ י טשינ ןעמ טרעפטנע ,ונ —
 רעװ ? בײװ ןײד זיא ואװ י םעפע אד וטסניואװ ואװ .ןזײא ןופ רעקראטש ךיא

 ?טנפעעג רימ טאה םאװ ,לדײמ סאד זיא
 .ליומ ןיא ןקורט ןראװעג זיא ןעלשעה־רזוע

 .לרעמיצ א זיולב אד באה׳כ .אד טשינ ןיואװ׳כ —
 ? לרעמיצ א םעפע ריד גיוט סאװ —

 ־טײרב ,עיורג ,ןגיוא עסיורג ראפ א טימ טקוקעגנא םיא טאה עמאמ יד
 .ףראש — עלעבמעג סאד ,סײװ ןעװעג זיא זאנ עקידרעקיוה יד .עטנפעעצ

 !עדגוקעם א טראװ .אד ךימ ןרעל׳כ —
 וצ קעװא ,ךיק ןופ םיורא זיא ,ןײטש רעטומ יד טזאלעג טאה לשעה־רזוע

 :לוק טרעדגעראפ א טימ ןאטעג גאז א ןוא לביטש ןיא ךיז
 !אד זיא עמאמ יד —

 סעפע ןגעװ ,םינפא ,ןבאה ײז .טעב ןפיוא ןםעזעג ןענײז הסדה ןוא םארבא
 יװ זיא הםדה .גיוא סיורג ןײא טימ ןאטעג קוק א טאה םארבא .טסעומשעג

 .ןראװעג ןפמורשעגנײא
 .טגערפעג יז טאה — ? ישעמאמ ןײד —

 .אי —
 יד טימ ןאטעג שטאפ א םארבא טאה — !גאט א לאמנײא ןיוש ,וג ,ונ —
 ?ןעמענניירא אד יז וטסעװ ואװ ?טכירעגמוא ?יז טמוק ןענאװ ןופ — .טנעה

 ...!דליװ יוזא סעפע׳ס .ןײג ץעגרע ריא טימ ןזומ לע׳כ —
 ן׳רימ .רעכליב זיא עמאמ יד .פאק םעד טשינ רילראפ ,לרעדירב ,ונ —
 ,טײצ טםאה ביוא .רעװאנאי ץרעה וצ טכאנײב ןלאפנײרא ל׳כיא .ןגארטפא ךיז

 ?הםדה ,ךיוא וד רשפא .וצ םוק

 םעד ןאטעג םענ א ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה יז .טרעפטנעעג טשינ טאה הסדה
 ,טשודיחראפ־בלאה ןעלשעה־רזוע ףיוא טקוקעג ןוא םאלב ןראװעג זיא יז .טוה

 .ןקארשרעד־בלאה
 .שינעלקנעװק א ךאנ ןאטעג גאז א הםדה טאה — ןעז טלאװעג יז מלאװ׳כ —

 ? טציא ? ןעװ —



 םיװעשאב קחצי 336

 .לאמ שרעדנא ןא ׳ןײנ —

 ןבירשעג רימ טאה עדײז רעד .ןײטשראפ טשינ ןאק׳כ-יוזא סעפע׳ס —
 — לאמא טימ .גנוניואװ א ןגירק טלאזעג םיא באה׳כ .וױרב א

 .טגערועג םארבא טאה — ז רעהא טמוק החפשמ יד
 .לטעטש ןופ ןבירטעגסיורא ייז טאה׳מ —

 .קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא ןאט אד ןיוש ךיז טע׳ס .חמשאו ליגא ןײז טע׳ס —
 רעירפ ריא טימ ײג ז ןריפ יז וטסעװ ןיהואװ י.ןסײמש ךיד ןעמ טעװ ׳רעדורב ׳ײא

 .ןטראװאוצ אד ן׳רימ .פארא

 — רעטרעװ ׳אק ׳שינ תמאב באה׳כ .דײל רימ טוט׳ס —
 .תומכח ׳אק ׳שינ ןעמ טכאמ ןעמאמ ׳אק טימ הנ הנ —

 טנעז ריא סאװ ןעקנאד וצ ךײא יװ טשינ תמאב סײװ׳כ .ןעזרעדיװ ףיוא —
 •ןעמוקעג

 !ןרעװ רעיוז ׳שינ לע׳כ ו ףיול העדורב ׳ייג —

 — א ךעלקריװ זיא׳ס .ןעגנילקנא ריד לע׳כ .הסדה ׳ןעזרעדיװ ףיוא —
 .סײװש טימ ןראװעג ןםאגעגפא רע זיא עגר ןײא ןיא .סיורא זיא לשעה־רזוע
 ןגעקא ךײלג טקוקעג טאה יז .קעפעג םעד טימ ןענאטשעג ץלא ךאנ זיא עמאמ יד

 .ריט רעד
 .ןײגפארא רימאל ׳עמאמ —

 .געװ ךלהמ א׳ם .ןעגנאגעגנא גונעג ןיוש ךימ ןיב׳כ ז ןײג ךיא לאז ואװ —
 ?לדײא זיא ואװ

 .עקשארד א ןעמענ ן׳רימ .לצנער׳ם רעהא ביג —
 .םוק ׳ונ ? ןיהואװ —

 ןײג טזאלעג ךיז ןוא לטעפעם סאד ןעמאמ רעד ײב ןאטעג םענ א טאה רע
 ײז ןענײז דלאב .שינעלקאװ א טימ ןעגנאגעגכאנ םיא זיא עמאמ יד .םיואראפ

 .ריט טײז רענעי ףיוא ןעװעג

 .םיורא טלאפ ץראה׳ם .פערט ליפיוזא ז זיוה א ראפ םאד זיא םאװ —
 .רעזײה עכיוה .עשראװ זיא׳ם —

 !ךעלעמאפ —

 ־נגײװש ןענײז ײז ןוא םערא םײב רעטומ יד ןעמונעגנא טאה לשעה־רזוע
 ךיז טאה יז .גנירג־הנושמ ןעװעג זיא עמאמ יד .ןגיטש יד ןופ פארא טײהרעקיד

 .טירט ערעכיזמוא טלעטשעג ןוא רעדנעלעג םײב ןטלאהעגנא
 !שינעכיוה א —

 .ךיקראג ערשפ א דלאב אד זיא׳ם זןםע רעירפ ןײגניירא רשפא ן׳רימ —
 .ןירדהמה ןמ ןירדהמל

 ? ײברעד ןענאטשעג טםיב ? רשכ זיא׳ם וטםײװ ןענאװ ןופ —
 .דײ רעמורפ א זיא רעמיטנגײא רעד—

 ? םורפ זיא׳ר זא ׳ןםיװ וטסנאק יװ —
 .תואפ טימ דראב א טאה רע —

 .ןמיס ׳אק ׳שינ זיא סאד —
 .ךיוא רשכה א טאה רע —
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 .םירשכה טכײל ןביג םינבר עקיטנײה —
 •ן ןטםאפ ? ןאט וטסעװ עשז־סאװ —

 רימ ײב באה׳כ .רעגנוה ןופ ןײגסיוא טשינ ׳הלילח ׳לע׳כ /שינ רעטיצ —
 בילוצ רעדא ׳שער אזא לאמעלא אד זיא׳ס ,ךיד טעב׳כ ,רימ גאז .ךעלכיק ראפ א

 ?המחלמ רעד
 .לאמעלא —

 .ןעגנולקעג ןוא טפאלקעג טאה׳ס ןוא געװ ןצנאג םעד ןעגנאגעג ןיב׳כ —
 .טריפעגרעבירא ןוא ןעמונעגנא ךימ טאה לבײװ א .סאג יד רעבירא ׳שינראג ןאק׳מ
 באה ןאב רעד ןופ פארא ןיב׳כ יװ יוזא ?םונהיג אזא ןיא ןבעל ןעמ ןאק יװ

 .גאטײװ־פאק א ןגארקעג ךיא
 .וצ ךיז טניואװעג׳מ —

 ןופ טרעהעג רשפא טסאה — ןאמאניצ לדאג .רעתא ןעמוק ליװ עדײז רעד —
 זדנוא טגאז רע .הריד לקיטש א טכוזעגםיוא טאה — דימלת א סנדײז םעד ? םיא
 .טרעפטנעעג ךײלג רע טאה יוזא ,ןבירשעג טאה׳מ יװ יוזא .ןקילג ענעדלאג וצ

 .שטנעמ רעדמערפ א

 .טשימעצ ןצנאג ןיא ןיב׳כ .ןגאז וצ סאװ טשינ ןײלא םײװ׳כ —
 באה דיא םאװ ? טײצ אזא ןיא טראװ ׳אק ׳שינ סאד ןעמ טבײרש יװ —
 דיז ןעמ טאה רשפא .רעדלעװ עטםיװ ףיוא ןײגםיוא ראנ לאז ,טרעלקעגרעביא

 .טכענ ןפאלשעג טשינ ןיב׳כ .הרצ יד טפראדעג ךאנ ךיא באה ,ןטילעגנא קינײװ
 ליװ׳כ — ״דלילח ,טסיב זא ,טאהעג ארומ באה׳כ .פאק א טלודראפ ןעמעלא באה׳כ
 טזאלעג ךימ טאה׳מ זא ,ןלאמםיוא ריד טסנאק .ןעגנערב ׳שינ ליומ ןראפ ראג םאד
 שינעמוקפא ןא ןײז ראנ סאד לאז ,העיםנ א טאהעג באה׳כ .ןײלא ענײא ןראפ
 ףיוא טזאלעג ךימ באה׳כ .רענלעז טימ לופ ןעװעג זיא ןאב יד .דניז יד ףיוא

 .שפנ חוקיפ

 ? ןבירשעג באה׳כ זא ,אד זיא גנאל יװ —

 השעמ יד זיא םאװ :תמא םעד רימ גאז .לטראק ןײא ןטלאהרעד באה׳כ —
 .ךאז עצנאג יד טשינ רימ טלעפעג׳ם ?לבײװ ןײד טימ

 .ןעגנאגעצ ךיז ןענײז רימ ■—
 .ןקעלפ עטיור ןטערטעגסיורא ןענײז ןקאב עכײלב םעמאמ רעד ףיוא

 !תחנ רענײש א ?ךיג יוזא ?ןיוש —
 .ןעמיטש טנאקעג טשינ ןבאה רימ —

 ? ריא טימ טשינ טםניואװ וד —
 .ןײנ —

 יױו ? ריא וצ וטסאה םאװ .לבײװ ליואװ א זיא יז !םירוביד עראלק —
 ןוא הריק ןיא ץעגרע ןקעטש ןבילבעג זיא ןאמ םעלהניד .ןראי ענײמ וצ זיא
 ךיא ןיב םאװ וצ !לזמ א לאמ ןײא ןיוש !בײװ ןטימ טשינ ןיוש טניואװ רע

 ?ןראװעג ןריובעג טגאזעגםנײטשמ

 .ןלײצרעד ץלא ריד לע׳כ —
 ־דיד־ראפ טשינ ,באה׳כ ? ךימ וטסריפ ואװ ? ןלײצרעד וצ אד זיא םאװ —

 .רענײב ענעכארבעצ ,טכאדעג
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 .לעטאה א ןיא רעמיצ א ןעמענ לע׳כ —
 ואװ .םי5 יד ףיוא ךימ טלאה׳כ סאװ םיוק .ןלעטאה ׳אק טשינ ליװ׳כ —

 ? בײװ ןײד ץעגרע זיא
 ? ןעז ריא טימ ךיז טםליװ י זיא םאװ —

 .רונש ןײמ זיא יז ? טשינ םאװראפ —
 זןיז ןײק טשינ טאה׳ם —

 ? ןטלאהאבסיוא יז טסעװ ,וטסנײמ סאװ —
 .ןײג טשינ ןיהא ןאק ךיא —

 .תונױזב טרעשאב רימ זיא אמתסמ .ןײג ןײלא ךיא לעװ —

 !עמאמ —
 !טונימ יד ןיוש .םערדא םעד רימ ביג —

 .קיצכא־ןוא־ײרד רעמונ ,סאג עננעש רעד ףיוא זיא׳ם —
 !הרומו ררוס ןב ? ןא סאד טקעטש ואװ —

 יז ,רעטומ רעד ןדערנײא טװאורפעג ײנסנופ לשעה־רזוע טאה ןסיורד ןיא
 רע .ןרעה טלאװעג טשינ טאה יז ראנ ,עיצאראטםער א ןיא ןײרא םיא טימ לאז
 טאה׳מ ראנ ,סערדא סלעדנעה ףלאװ ׳ר ףיוא ןריפוצוצ יז ןעװעג טײרג ןיוש זיא
 .לטײש ןטימ טלקאשעג ,טקוקעגמוא ךיז טאה עמאמ יד .עקשארד ןײק ןעזעג טשינ

 ? טאטש רעד ןטימ ןיא ןטראג א ראפ סאד זיא םאװ —
 .ןטראג סיקסנישארק —

 טשינ .םיוא טםעז וד יװ קוק א ןאט ראנ ךימאל .זומת ןיא יװ המימח א —
 א ,עגולק א זיא לבײװ ןײד ?םוא ריד ףיוא ךיז טקוק רעװ ?וטםע םאװ .טוג
 .המותי א ךעבענ זיא יז .תושפנ־תנכס ײרטעג ריד זיא יז .ןירענעק א ,ענײר
 ראנ ,ןטעלגראפ טװאורפעג ץלא טאה יז .טפאשראפ םירוסי גונעג ריא טסאה

 !לדניז םנטאט םעד .ןםיוטשעגנא טוג ץנאג ךימ באה׳כ

 !עמאמ —

 א ןופ לוגלג א ןײז זומ׳כ ? ןײטשסיוא שטנעמ לקיטש ןײא ןאק לפיװ —
 .תױנערופ יד רימ ףיוא ךיז ןטיש ,ןעמוקעג לכש םוצ ןיב׳כ טניז .עשורמ עשר
 ןפארט א ןבאה לע׳כ ןײמ ןוא ןוז א וצ ןראפ וצ םוק׳כ .חוכ ׳אק ׳שינ ןיוש באה׳כ
 זיא יז ? רקפה זיא טלעװ יד ? וטסנײמ םאװ !בײװ ןו§ קעװא ראג רע זיא ,תחנ
 באה׳כ .טסוט וד סאװ ןײז לחומ ריד לאז טאג .תםחױמ א ,רעטכאט עשידײ א

 ...!עגושמ־בלאה ,להובמ א טסיב ־ גנורעפטנעראפ ןײא ריד ראפ
 ןוא םארבא ןענײז עגר רעד ןיא ראנ ,ןרעפטנע טלאװעג טאה לשעה־רזוע
 זיא יז .םערא ןרעטנוא ןהםדה ןטלאהעג טאה םארבא .רעיוט ןופ סיורא הםדה
 ,םינפא ,ןעלשעה־רזוע ןבאה ײז .פאק םענעגיובעגנא ןא טימ םיא ןבענ ןעגנאגעג
 טאה םארבא .םטכער ןאטעג ײרדראפ א ךײלג ךיז ןבאה ײז לײװ ,ןעזעג טשינ
 טשרע טאה לשעה־רזוע .טלטײטעג ץעגרע ,טעכאפעג ,ןקעטש םעך ןביוהעגפיוא
 ךעלםײװ זיא דראב יד זא ןוא רענעגיובעג ןראװעג זיא םארבא זא ,טקרעמאב טציא
 ,ןעמארבא וצ ײם — ןעמונעגנא ןעלשעה־רזוע טאה טפאשביל א .ןגערב יד ןיא
 ןיוש ןיב׳כ .בראה ןראװעג זיא ןגיוא יד ןיא .ןעמאמ רעד וצ ײם ,ןהסדה וצ ײם
 טעװ סאװ ,םלוע לש ונובר — .טכארטעג רע טאה — !םעלק א ןיא לאמ ןײא
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 טנראװ ׳ןהםדה טימ טציא טדער םארבא זא ׳ןעמונאב טאה לשעה־רזוע ן ןײז אד
 טראפשעגנא טעמכ ךיז טאה הסדה .שינעלײא ןיא סעפע ןאטפא טשינ לאז יז ,יז
 סאװ םיבורק יװ ,טײװ ײם ,טנעאנ ײם ןעװעג טציא םיא ןענײז ײז .לםקא ץיז ןא
 לשעה־רזוע .העיסנ רעטײװ א ראפ ,טנגעזעג ראנ טשרע ײז טימ ךיז טאה׳מ

 .קאב ןיא שוק א ןעמאמ רעד ןאטעג טאה
 וטוג ןײז ץלא ךאנ טע׳ם ,ישעמאמ ,׳שינ גראז —

 ...טלעװ־רענעי ףיוא ןדײם •י ןעװ —

4 

 ײז טאה םאװ ,עקשארד רעד ןיא רעטומ רעד טימ ןסעזעג זיא לשעה־רזוע
 ןטלאהעגנא ךיז עמאמ יד טאה טנאה ןײא טימ ,םלעדנעה ףלאװ ׳ר וצ טריפעג
 טאה גנאל ןראי .לברא םלשעה־רזוע ןיא — רערעדנא רעד טימ ,לדנזײא ןא ןא
 יז .םעמומ יד ,םרעטעפ יד ,ןעבאב רעד ,ןדײז םעד ראפ טרעפטנעראפ םיא יז
 םיא ףיוא טכוזעג ראנ טאה יז .ןטײקמורק ענײז עלא ןעװעג לחומ םיא טאה
 ןיא טלעג טקישעג םיא ןוא ליומ ןופ ןםיב םעד ןעמונעגקעװא טאה יז .םיתוכז
 ץעגרע טפעלשעג יז רע טאה טציא .טראפשעגנא טאה רע ואװ ןוא ץײװש רעד
 .תופרח־ןוא־תושוב טפאשראפ ריא ,להובמ א ןופ דײר טדערעג ,ךרכ םעד רעביא
 ןײז טעװ עטתנתוחמ רעד ײב זא ,ןײז טעװ םאװ ? ןײלא ענײא ןײג יז לאז ואװ
 המקנ ןעמענ ריא ןא ןלעװ ענעי ביוא ןאט יז לאז םאװ ןוא ? ריט יד טכאמראפ

 ...טלאמעג ץלא זיא טאטש עםיורג יד ןיא י ןזאלנײרא טשינ יז ןוא
 ,רעקיצרעפ א טלאצאב טאה לשעה־רזוע .טלעטשעגפא ךיז טאה עקשארד יד
 א ןעגגאהעג טאה גנאגנײא־טנארפ ןראפ .רעיוט ןיא ןעמאמ יד טריפעגנײרא
 ןאטעג ,םלעדנעה ןעמאנ םעד ןעגופעג טאה רע .ךעלפענק ןוא ןעמענ טימ לטםעק
 רע טאה ךאנרעד .שינעמוז א טרעהרעד ךיז טאה׳ם זיב טראװעגפא ,שטעװק א

 ...ןפיול טזאלעג ךיז ,שוק א ןעמאמ רעד ןאטעג
 טלאװעג טאה רע .םיא ןגארט םיפ יד ואװ טסואװעג טשינ ןײלא מאה רע
 רע .םאגנזײא רעד וצ ןאטעג זאל א ךיז טאה רע ראנ ,עדראװט רעד טימ ןײג
 רעד ףיוא םיורא זיא ,עקםװאבישזג ,עקצול ,עטםארפ ,עקסנאפ קע ײבראפ זיא
 ,ןעגנורדעג זיא ןענאװ ןופ .ןײטש ןבילבעג רע זיא רעטםיולק םעד ןגעקא .עגדאלכ
 טםניד יד טאה רשפא — .ןלאפעגנײא םיא זיא — ? םײה רעד ןיא זיא לדײא זא
 וצ ואװ טשינ טםײװ ןוא רעיוט םײב יז טײטש רשפא יטזאלעגנײרא טשינ יז
 זיא׳ס ...רעפיט ץלא קניז׳כ ?ןראװעג רימ ןופ זיא םאװ ,למיה ןיא טאג יקיג
 םעד ןוא ףאנת אל ןשיװצ תוכײש א אד זיא׳ם זא ,ןױער ןכרוד ןפאלעגכרוד םיא
 טרעטנאלפעג רעטײװ ךיז טאה רע ...אילת אהב אה ...ךמא תאו ךיבא תא דבכ
 ,ןרינאפעלעט ןאק׳מ ואװ ,לדנאה־ןטשרואװ א טכוזעג טאה רע .ןסאג יד רעביא
 יד טקאהעגכרוד ,עלאיב רעד ןיא ןײרא זיא רע .ןענופעג טשיג טאה רע ראנ
 ־ןטשרואװ א טפאטרעד טאה רע .עגלאס רעד ןיא טײרדראפ ךיז ,עװאדארגא

 ןיא יורפ א ,ןירעמיטנגײא יד .ןעמונראפ ןעװעג זיא ןאפעלעט רעד רעבא ,לדנאה
 טימ טריפעג טאה ,ןטכעלפ טימ טגײלאב ךיוה לטײש א ןיא ןוא טאלאכ ןסײװ א
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 א ןזיװעג ׳רעדיוג א טזאלעגסיורא ,טלכײמשעג טאה יז .ךערפשעג א ןצעמע
 םעד ןגעװ ײס ,שײל§ ןגעװ ײס ליבסנאמ א סעפע וצ טדערעג ׳ןײצ ענעדלאג ליומ

 :טגערפעג ןוא טכאלעצ לאמ סעדעי ךיז טאה יז .יאמש ,ןריא ןאמ
 ... ? ןגײװש ט׳רע ? אה ׳יאמש ןגאז טעװ סאװ —

 ־רא5 ךיז טאה לאמא טימ ראנ ,ןײגקעװא טלאװעג ןיוש טאה לשעה־רזוע
 לאז׳מ ,ןעװעג ןענײז עטרחום רעד ןופ רעטרעװ עטצעל יד .םעומש רעד טקידנע
 ןעמונעג טאה לשעה־רזוע .קידניא טנופ ףניפ ןוא רעבעל טנופ ןעצ ןקישוצ ריא
 טאה ׳לבײרט סאד ןביוהעגפיוא טאה רע ראנ יװ .ךוב־ןאפעלעט ןיא ןרעטעלב
 רעמונ םעד ןאטעג גאז א טאה רע .ןפורעגנא ךיז עיצאטם רעד ףיוא עסקיש יד
 ן טםניד יד ? ןײגוצ טעװ רעװ .טלעטשעגפא יװ ךיז טאה ץראה סאד .טראװעגפא ןוא

 .לוק םלדײא טרעהרעד טאה רע ?לדײא י לטעמורפ־עזיור ?ףלאװ ׳ר
 !ןעשארפ —

 .ךיא ןיב םאד —
 .ליטש ןראװעג זיא טײז רענעי ףיוא

 .רעה׳כ —
 ־פיורא יז לאז׳כ טגנידאבמוא טגנאלראפ טאה יז .ןעמוקעג זיא עמאמ יד —

 .ריד וצ ןריפ
 .אד זיא יז ׳אי —

 — זא ׳ןײלא םטײטשראפ וד —
 .טקאהעגפא ךיז טאה לשעה־רזוע ןוא

 ןײק ןליפש וצ טשינ טקאט גונעג ןבאה טפראדעג ןטסקינײװמא טםאה —
 ריד לעטש — .שיליופ ףיוא טגאזעג לדײא טאה — רעטומ ןײד רא§ עידעמאק
 ןבעג טלאװעג ריא ט׳יז .יורפ עמערא ןא זיא׳ס טנײמעג טאה טסניד יד :ראפ

 .הבדנ א
 .דײװעגניא ןיא טינש א ןאטעג טאה ןעלשעה־רזוע

 ךימ באה׳כ ...טײצ ןײק טאהעג טשינ באה׳כ ...טנאקעג טשינ באה׳כ —
 ...טמעשעג

 ענטעכאלש א זיא יז .ןעמעש וצ סאװ טשינ רעטומ ןײד טימ ךיד טםאה —
 .קילב ןטשרע ןופ .טבילראפ ריא ןיא ךײלג ךיז טאה אמאמ .עגולק א ןוא יורפ

 ...הרות ריא טימ טםעומש רעטעפ רעד
 .עיצאוטים רעזדנוא בילוצ טמעשעג ךימ באה׳כ .טכעלש ךימ טםײטשראפ —
 וצ טומ ןבאה וטספראד ,סואימ ןעלדנאה וצ טשינ ךיד טסמעש וד ביוא —

 רעדיװש ןופ ןפיולטנא ןײד .ןעיצנײרא ךיד ליװ׳כ זא ,טשינ ןײמ .םינפ םאד ןזײװ
 דנאלםיוא ןופ טםאג וצ טמוק שטנעמ א .קיאײפ טםיב וד םאװ ףיוא ןזיװעג טאה
 ןוא אמאמ םאװ ןלעטשראפ ריד טםנאק !םראפ א ןיא יװ .קעװא ךײלג מפיול ןוא
 ־אב ךיד טסאה ראנ ,ןכוזפיוא טװאורפעג ךיד באה׳כ .טכארטעג ןבאה לקנא רעד

 ךאז ןײק זיא ,רעטומ ןײד יװ יורפ אזא ןזאלרעביא ןאק׳מ זא ,ונ .בנג א יװ ןטלאה
 ־קילג וטסיב ריא טימ זא ,ףאה׳כ ? וטםבעל יװ ? וטםכאמ סאװ .ךעלגעממוא טשינ

 .ךעל
 .ןאמ ןטימ זיא יז ?יוזא יװ
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 ביוא .זדנוא ײב ןעגיואװ טבײלב רעטומ ןײד .פא םיא טראנ יז ־ טםנײמ —
 .ןעמוקפיורא וטזומ ,דנאטשראפ ראה א טםאה וד

 ? יוזא יװ ? ןעװ —
 םוק .ןגיוא יד רעטניה טשינ ךיוא ןעמ ןאק ךיז ןטג וליפא .ךאפנײא —
 ןענעק ן׳רימ .וצ ךיז ןגײל עטלא יד .קעװא דלאב טײג רעטעפ רעד .רעבירא

 •ןײלא ןםעומש
 .םורא העש א ןיא ןײז טראד ל׳כיא —

 א ןיא ןײרא זיא רע ראנ ,טריזאר טנײה טאהעג ןיוש ךיז טאה לשעה־רזוע
 .גאטימ ןםעגעג רע טאה ןאראטםער א ןיא .ןרעש ןוא ןלאג ןםײהעג ךיז ,ערוזאר
 רע .עננעש רעד וצ ןראפעגוצ זיא ןוא ײװמארט א ןעמונעג רע טאה ךאנרעד
 ןעמונעגראפ ךיז טאה רע .געװ ןפיוא ןרעװ טציװשרעד טלאװעג טשינ טאה
 5 תמא םעד ןגאז ןעמעלא ײז טעװ רע .רעטשרעהאב א ,רעליק א ןעמוקוצנײרא
 ־םיוא ןעמ זיא עיציזיװקניא רעד ןיא .רעװש־ףיטש םעד ,רעגיװש רעד ,ןעלדײא
 .ךעלעמאפ ןעגנאגעג רע זיא פערט יד ףיוא ...ןרוטראט ערעגרע ןענאטשעג
 ךיז ריט יד טאה ,לפענק עשירטקעלע םאד שטעװק א ןאטעג טאה רע ראנ יװ
 א ןיא ןאטעגגא ןעװעג זיא יז .לעװש רעד ײב ןענאטשעג זיא לדײא .טנפעעג
 ,ןאילאדעמ א ןעגנאהעג טאה זדלאה ןפיוא .עזולב רעםײװ א ןיא ןוא דײלק ןטאנארג
 רעגניפ־זײװ ןפיוא .לאפשערעט־ןײלק ןיא הנתמ א ןבעגעג ריא טאה עמאמ יד םאװ
 טאה׳ם .רעקיד יװ םעפע ןראװעג זיא יז .לגניר־ןישודיק םאד ןטכיולעג טאה
 ־ןביוא ןופ ןטםאמעגפא םיא טאה יז .םופראפ־ןקלענ טימ ריא ןופ טקעמשעג

 •ףיורא־ןטנוא ןופ ןוא פארא

 ...זאללעדאט —

 ןוא לטעמורפ־עזיור .ןעגנאגעגקעװא טאהעג ןיוש זיא םלעדנעה ףלאװ ׳ר
 ־נײרא טאה לדײא .טגײלעגוצ טאהעג ךיז ןבאה — םעטתנתוחמ עדײב — עמאמ יד
 ןופ טריפעגנײרא טאה םאװ ,ריט יד .רעמיצ ריא ןיא ןעלשעה־רזוע ןעמונעג
 ־אק םעד ןיא טניואװעג טאה לדײא .ןביוש עטלפיטשעג טאהעג טאה ,זיוהרעדאפ
 רעד ףיוא .גרוריכ רעד ,ןאעל ,ןוז םפלאװ ׳ר וצ טרעהעג לאמא טאה םאװ ,טעניב
 טםאפעגנײא ,דליב םראטקאד םעד ןעגנאהעג טאה טנאװ רעטריצעפאט־לקנוט
 עשיניצידעמ טקוקעגםיורא ןבאה לקנעש־ןביוש םעד ןופ .םער רעטדליגעג א ןיא
 ־ניט א ןשיװצ .ראדנעלאק רעשראטקאד א ןגעלעג זיא שיט־בײרש ןפיוא .רעכיב
 לקעד־ןרענײטשלמרימ א טימ רעקעלק א ןוא םופ םענעראמראמ א ףיוא רעט
 א ןגעלעג זיא ןבענרעד .בײװ ןטגעג םעד ןופ עיפארגאטאפ א ןענאטשעג זיא
 טאה ליד רעטםקעװעג רעד .רענרעה ןוא לדרעב א טימ לעפאטםיפעמ רענרעפוק
 ־ראפ ןוא ןענידראג ןעגנאהעג ןבאה רעטםנעפ יד רעביא .לגיפש א יװ ןטכיולעג
 ףיוא ןגעלעג ןענײז׳ם .עפאם עטײרב א ןעװעג אד זיא טעב א טאטשנא .ןעגנאה
 ־רזוע ןזיװעגנא טאה לדײא .ךעלכיצ ענעטפאהעגםיוא טימ ךעלעשיק ײרד ריא

 רעד ףיוא ןכארקעגפיורא יז זיא ןײלא .לעטאפ א ףיוא ןצעזוצוצ ךיז ןעלשעה
 טקוקעגנא םיא טאה יז .ךיז רעטנוא סיפ יד טגײלעגרעטנוא שיצעק ,עפאנאק

 .קירעגײנ־בלאה ,קירעיורט־בלאה
 ? ריד םע טײג יװ ,דלעה רעסיורג ,ונ —
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 יז .ןענעקײל טשיגראג לאז רע :ךאז ןײא םיא ןו§ טגנאלראפ טאה לדײא
 טבעל רע זא :ןעװעג הדומ ץלא טאה רע .טרעפטנעעג טאה רע ןוא טגער8עג טאה
 ׳הריד רענעזאלראפ א ןיא — ריא טימ טכארברא5 טאה רע זא ןןהםדה טימ
 עלא ןסיװ טלאװעג טאה לדײא .לביטש ןיא ךיז-ײב ,רעמיצ־ףאלש ןגײא ריא ןיא
 ןרעביא .ןעלכײמש וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבאה ןגיוא עכעלבלעג יד .ןטײהלצנײא
 יז .ןענײװ ײס ,ןכאל ײם טלאװעג ריא ךיז טאה׳ס .םנטאש ן&אלעג ןענײז םינפ
 ןסעזעג זיא םאװ ,ןאמנעגנױ םעד ףיוא םעכ ןיא ןײז טנאקעג טשינ טכער טאה
 ,טײקנארק א ךאנ יװ ךײלב ,רענעסאלעגםיוא ןא ,רעטמעשראפ א ריא ןגעקא
 רעטניה זא ןעמונאב טאה יז .םעגים עשידיסח ןכאמ טרעהעג&יוא טשינ ןוא
 .דניז רעדעי ףיוא גנורע5טנערא§ א ןעני5עג רע טעװ םענײז ןרעטש ןכיוה םעד

 ...!תמא םעד ןגאז וצ טומ םעד וטםאה ןטסקינײװמא —
 שאלק א ןוא ײט זאלג א טימ טרעקעגמוא ךיז ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה יז

 •ךעלכיק
 .טשינראג ליװ׳כ .קנאד א —

 ...!ןעמס טשינ ךעד ל׳כע ז אדומ וטםאה םאװ —
 פוז א ןאטעג טאה רע .ײט יד ןעקנורטעג ,עלעכיק א ןעמונעג טאה רע
 טאה רע .טנאה רעד ןופ ןלאפעגםיורא םיא זיא עלעכיק א .טקוקעגמוא ךיז ןוא
 יד ןיא .ןגיל טזאלעג םע טאה רע ראנ ,ןביולקוצפיוא םע יװ ,ןגיובעגפארא ךיז
 ־עג לדײא טאה — !רעמערא רעד .ךעלרעדא עיולב יד טצנאטעג ןבאה ןפײלש
 ךיז טאה יז ...הנוז א ןבײלב ט׳יז ...ןטג טשינ לאמנײק םיא ל׳כע — טכארט

 :ןפורעגנא ךיז ןוא טלעטשעגפיוא
 !עטאט א ץיז דלאב טם׳וד ? ןטלאהאבסיוא ןופ ןיז רעד זיא סאװ —

 .טנעה םלשעה־רזוע ןיא ןאטעג רעטיצ א טאה זאלג םאד
 ? טסנרע םע טסנײמ —
 .תמא רעד זיא׳ס ,אי —

 -טשינ ײטשראפ׳כ —
 .שדוה ןטרע§ ןיא ןיב׳כ —

 .ךיוב ריא ףיוא ןאטעג קוק א טאה רע
 !וד טשינ ,דניק׳ס ןבאה ל׳כע .טיוט רעד יװ ךײלב טסיב ? ריד זיא םאװ —
 םעמאמ עדײב .טירט ןוא שינעלמרומ א טרעהרעד ךיז טאה ראדיראק ןו1

 ...ףאלש־גאטימכאנ ןו§ ןענאטשעג§יוא טאהעג ןענײז

 \גא ײרד לובי^ןגן^

 .ןײרא בלעװעג ןיא ןײגקירוצ בירעמ־ההנמ ךאנ ךעלנײװעג טגעל8 עלעשי^
 .םײהא ךײלג ןענעװאד ןכאנ ןרעקוצמוא ךיז טאהעג העדב רע טאה טנװא ןקיטנײה
 רערעײט ןראװעג ןענײז ףײז ןוא לײא .הרוחם טלעפעגסיוא טאה המחלמ רעד בילוצ
 טאה םארק ןיא .םינוק ןײק ךאנ טגאיעג טשינ ךיז טאה׳מ ןוא גאט וצ גאט ןו8
 רענװערדאלאיב ןיא ןראװעג זיא בירעמ ךאנ .לתרשמ םאד טזאלעגרעביא עלעשי6
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 ־נײא ןבאה םידיםח ערעטלע לדער א .רענעװאד יד ןשיװצ ײרעדערעג א לביטש
 ןיא ןצעזאב ךיז ןוא ענװערדאלאיב ןופ םיורא ןזומ טעװ יבר רעד זא ׳טהנעטעג
 לטניב א .הריד א ןכוז ןעמוקעג ןבאה ןיוש לאז שמש ילא לארשי .עשראװ
 ןוא הרות םניבר םעד טגאזעגכאנ טאה׳מ .תודיםח טםעומשעג ןבאה טײלעגנױ
 ןגעװ ךעלתוליכר ײלרעלא טלײצרעד טאה׳מ .לטרעװכײלג א םלאירבג השמ ׳ר
 ךיז תובום ךאנ ןבאה םאװ ,םירוחב .װעקירטם ,װאשטאכאם ,רעדנאםקעלא ,רוג
 ־ןורא ןשיװצ ,לקניװ א ןיא ןענאטשעג ןענײז ,וױזירפ םוצ ןלעטש טפראדעג
 ־קאד עשירעטילימ ,םרעכאמ ןגעװ טעדוםעג ךיז טאה׳מ .ןוױוא םעד ןוא שדוק
 טכאמ ,ןרעיוא טרעכעל םאװ ״דחמומ א רעשדלעפ א ,טלעג ןעמענ םאװ ,םיריוט
 ןופ טלמרומעג ךיוא טאה׳מ .רעגניפ טפײטשראפ ,ןײצ םיורא טמענ ,ךירבעג א
 ןטורקער בור׳ם .רעםעפ ןוא ןענײש־טרובעג טשלעפ םאװ ראטארטםינימדא ןא
 ,גיםע ,גיול ןעקנורטעג ,גנירעה ןםעגעג ־טרעצעג םנטײצאב ןיוש ךיז ןבאה
 ־וצ זיא עלעשיפ ןעװ .רעמינפ עלעג ןעמוקאב ןוא ןםאריפאפ ךם א טרעכיורעג
 ךיז ןבאה ײז .ןגיװשטנא ןראװעג ײז ןענײז ,רעיוא ןא טלעטשעגנא ןוא ןעמוקעג
 רע ראנ — ,רוםמ ןײק ןעװעג טשינ ,הלילח ,זיא רע ;םיא ראפ טיהעג טשינ
 ,טעליב ןעיולב א טאהעג טאה עלעשיפ .ןכײלג םרעײז ןעװעג טשינ טראפ זיא
 .רעװש ןכײר א ,רעגײז םענרעדליג א ,ןדנ א ,זיוה א ,בלעװעג א ,לבײװ ןײש א
 םאװ ,רוחב א ןופ ץראה ןיא פא ךיז טוט׳ם םאװ ןעמענאב רענײא אזא ןאק יװ

 ?טנעה עשײוג ןופ ןפיוקםיוא טשינ ךיז ןאק
 .טײהרעטנוזעג ,ונ ,ונ — .ןאטעג גאז א עלעשיפ טאה — י ךיז טעדום׳מ —
 ,עקשופ־ןםאריפאפ ענרעבליז א ענעשעק ןופ ןעמונעגםיורא טאה עלעשיפ
 ןזאלבעגםיוא ןוא ךיור ןקידעקעמש םעד ןגיוצעגנײרא טאה רע .טרעכיורראפ
 טקוקעגנײרא ןוא ןדײ עכעלטע ןםעזעג ןענײז שיט םײב .רעכעל־זאנ יד ךרוד
 ןטעזאג ןעמונעגנײרא ןעמ טאה ,גירק רעד ןראװעג זיא׳ם טניז .גנוטײצ א ןיא
 ,ןטכאלש ־רעטרעװ ןטראם עײנ םעומש ןיא טנאמרעד טאה׳מ .שודק־םוקמ ןיא
 ־לארענעג ,רידנאמאק־טפיוה ,םעיזיוױד ,ןטאימעלופ ,עוױםנעפא ןא ,עקאטא ןא
 ןפיוא פא־טערט ײמרא עשיםור יד זא ,טמיורעגנײא טאה ןאמרעגנוי א .באטש
 טאה׳מ .ןליופ בלאה ןעמונעגנײא ןיוש ןבאה םיזנפשא יד זא ןוא טנארפ ןצנאג
 ־גנאװצ טריפעגנײא ןעמ טאה װאכאטםנעשט ,ןידנעב ,שילאק ןיא זא ,טרעהעג
 ןא טאה םאװ ,דיםח א .ןילרעב ןײק ןעלדנאה טראד ןופ ןראפ םירחום .עלוש
 ,םולש ליװ רעםײק רעד זא ,םעײנ יד ןבעגעגרעביא טאה ,דנאלםור ןיא םעדײא

 .וצ טשינ טזאל ענירעםײק יד ראנ
 ...!הרכזו המש חמי ,שרז א זיא םאד —

 ־אלאיב םאד .םײהא טזאלעג ךיז ,טנאה רעד טימ טבאמעגקעװא טאה עלעשיפ
 רעד רעביאנגעק ,ףניפ רעמונ עקםװאבישזג ףיוא ןעװעג זיא לביטש רענװערד

 — ? הםדה טציא טוט רעגײטשא םאװ .ךעלעמאפ ןעגנאגעג זיא עלעשיפ .עניאנג
 יד .געט עצנאג ןפיולוצמורא ץכעריפ א טכאמעג ךיז ט׳יז — .טכארטעג רע טאה
 ט׳רע .ןעמארבא טימ םורא ךיז טפעלש רעװש רעד .קנארק ךעבענ זיא רעגיװש
 א ןבאה ךאנ ןאק רע ? טםײװ רעװ .ןבאה הנותח דלאב טיוט ריא ךאנ יאדװא
 עלא ןופ :ללפ א׳ם .ןרעטש םעד טשטײנקראפ טאה עלעשיפ .רעדניק ץוט
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 ,עלעשיפ ׳רע טעװ ףליה םנטשרעביוא ןטימ .םעדיוב א סיוא ךיז טזאל תושורי
 ןא ׳םולשו םח ׳יז זיא ? תרבועמ טשינ הסדה טרעװ סאװראפ .ןענידראפ ןײלא
 .ראטקאד א ןגערפ ףראד׳מ ?דלוש ׳סעלעשיפ ׳ןײז סע זיא רשפא ןוא ?הרקע

 ןצנאג ןיא יז טאה לטײש׳ס .ןײז וצ רעהעג׳ס יװ ףיוא טשינ ללכב ךיז טרי§ יז
 םאד טאה רעװ .רעכיב עשיליופ יד טכאנ ןוא גאט טנעײל יז .ןפראװעגפארא
 רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןבאה לאז ׳טנעדוטס רעד ,יאטלוה רעד ?טגאזעג םיא
 ־תשא ןא ? ןאטאלראש םעד טימ ךיז טפערט יז זא ,ןײז טלאמעג סאד ןאק .ץײװש
 טלײצרעד םיא ט׳יז .טשינ יז זיא ןירענגיל ןײק ראנ ,םאװ־סאװ !הלילח ? שיא

 .תמא ןצנאג םעד הנותח רעד ךאנ
 זא ,תרשמ םעד טגאזעג טאה רע .בלעװעג ןיא ןטערטעגפא טאה עלעשיפ
 .ראדנעלאק ןופ לטעלב א ןםירעגפא רע טאה ךאנרעד .ןכאמראפ דלאב ןאק רע

 .ץיװ א ןענאטשעג זיא טײז רערעדנא רעד ףיוא
 עדמער8 טימ םורא ט8יול יז ?בײװ ןײמ טימ ןעמ טוט סאװ :לרעב

 .רענעמ
 .יז טג :לרעמש

 עדמערפ טימ ןפיולמורא ןרעהפיוא יז טעװ ,ןטג יז לע׳כ זא ןוא :לרעב
 ? רענעמ

 רע .ןפראװעגקעװא םע ,לריפאפ םאד ןאטעג שטײנקעצ א טאה עלעשיפ
 זיא רע .ךעלטרעװכעטש יד ,ןשינערעהוצנא יד ,ךעלעציװ יד טאהעג טנײ§ טאה

 .ריט יד טנפעעג טאה הםדה .טפאלקעגא ,פערט יד טימ ףיורא
 .טנװא ןטוג —

 1 וד טםיב םאד ,א —

 .ןעגנולקעצ ךיז טאה ,ראדיראק ןיא ןעגנאהעג זיא םאװ ,ןאפעלעט רעד
 .לבײרט םאד ןאטעג פאכ א ןוא ןפאלעגוצ קיטםאה זיא הםדה

 רעד ? םאװ \ רעליטש לםיבא ןדער ינאפ יד לאז .ךיא ןיב םאד ,אי ? אה —
 ־ימ ןעמאזוצ ןםעגעג ן׳רימ .ןעגנאגעגמורא לסיבא ןענײז רימ ? םארבא רעטע8

 טגאז טקניטסניא רעד .ץלא םײװ׳כ .ײטשראפ׳כ ? ןעװעג ינאפ יד זיא ואװ .גאט
 ,ןטראג ןשיסקאז םײב ,אלאצעינ רעד ףיוא ןטראװ ינאפ יד לאז ? ןטעליב יד .רימ

 .עידא .טכא ךאנ טונימ ןצ6ו5

 .טגערפעג עלעשיפ טאה — ? ינאפ יד םאד זיא רעװ —
 .עטריװראפ א טקוקעגנא םיא טאה הםדה

 .עיזאנמיג ןיא ןעמאזוצ ןעגנאגעג ריא טימ ןיב׳כ .לדײמ א —
 ? ךיד יז ףראד םאװ —

 .ןדער לםיבא ,יוזא —

 ? ןטעליב טנאמרעד סעפע ךאד טסאה —

 .רעטאעט ןיא ןײג ן׳רימ .אי —

 ? רעטאעט ןיא רעדיװ ןיוש —

 .ןײלא גונעג ץיז׳כ ? וטסליװ םאװ —

 ־ײב .ןעמארבא טימ וטסע גאטימ .ןפיולוצמורא עבט א טכאמעג ריד טסאה —
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 ־יולמורא ןא ,תינאצי א ענײא אזא טפור ארמג יד .קעװא רעדיװ וטסײג טכאנ
 .ןירעפ

 .ארמג ׳אק ׳שינ ןאק׳כ —
 .הבותכ א ןא ןטג יז ןעמ ןאק ןיד ןטיול —

 .ןטג ךיוא ךימ וטסנאק —
 ריד ראפ רעסעב זיא׳ס ןוא ליק טרעװ׳ס .לטרעװ א ךאמ׳כ ׳עלעראנ —

 .ןליקוצ הלילח ךאנ ךיד טסעװ .בוטש ןיא ןײז וצ
 .ןבראטש ךיא לעװ ׳ונ —

 לײא .בוט־לכ ןופ ,ערה־ןיע ןײק ,טסאה ?וטסדער םירוביד ערעסאװ —
 .טלעג עלעפאטס זיא

 .ךעלקילג ךיא ןיב —
 ?ןגאז אד ךאי ליװ סאװ .ךאז עסיורג א זיא הסנרפ ?׳שינ סאװראפ —

 .ץראה׳ס רימ טשלה׳ס

 סעקרעײפ יד ןיא .טנערבעג טאה פמאל־זאג רעד .ךיק ןיא ןײרא זיא הסדה
 טאה הסדה .קעװא ץעגרע טאהעג זיא טסניד יד הרפש רעבא ,פעט ןטאזעג ןבאה
 ןעמ טאה ,ןתח םעד ,רעסײמש עלעשטיא :תודוס עלא סדיומ רעד טסואװעג
 ןדעי ןבײרש ט׳רע זא ,טגאזעגוצ רע טאה ןײגקעװא ןראפ .טריזיליבאמ טאהעג
 טאה׳מ .לטראק ןײא ראנ םיא ןופ ןגארקעג טאה הרפש ראנ ,וױרב א גאט ןטײװצ
 ןופ רעבײװ וצ ןפאלעגמורא זיא הרפש .טנארפ ןפיוא טקישעגקעװא ,םינפא ,םיא
 ־ערבנא טזאלעג יז טאה טציא .סורג א ףיוא ןגערפכאנ ךיז ןטאדלאס עשימײה
 הסדה .טנקירטעגסיוא ןצנאגניא טאהעג טאה ץכעדיזנײא סאד .ךעלפײרג יד ןענ
 ־רעד ךיז טאה׳ס .ןסאגעגנײרא ןוא רעסאװ פעש א ןארק ןופ טפאצעגנא טאה
 יז טאה ,ךוב־ךאק ןיא טקוקעגנײרא טשינ טאה הסדה לפיװ .שינעשיצ א טרעה

 טימ ,ךיק רעד ײב ןענאטשעג זיא יז .ןכאק ןענרעלסיוא טנאקעג טשינ טכער ךיז
 סרעטומ ןײז ןוא ןעלשעה־רזוע ןגעװ טכארטעג ןוא ,טנאה רעד ןיא טראװק רעד
 םולש ןכאמ טעװ עמאמ יד .ןעלדײא ײב ןעװעג טנײה ןיוש זיא רע .ןעמוקנא
 אזא ןאק יז ,ןײנ ? ןאט טלאמאד ,הסדה ,יז טעװ סאװ .בײװ םעד ןוא םיא ןשיװצ

 ־רעװ עראלק ןגאז טנײה םיא ט׳יז .עגושמ יז טכאמ׳ס .ןגארטראפ טשינ עגאל
 :טעפמיא ןא טימ ןפאלעגנײרא זיא הרפש :רעהא רעדא ןיהא :רעט

 י ןעלעשטיא ןופ עקסירג א באה׳כ ,עטסאבעלאב —
 .טנאה רעד ןופ ןלאפעגסיורא ריא זיא פעש יד .רעטיצ א ןאטעג טאה הסדה

 ? רע זיא ואװ —
 .ןילכישז לטעטש א ןיא —

 .טרעלקעגרעביא טסיזמוא טסאה ,וטסעז ,ונ —
 ךאי ןיב ,עיצקעלפאפא יד ןגירקעג ׳שינ ׳אה ךאי זא ,עטסאבעלאב ,יוא —
 ־ראפ רעבא וראייפ אזא ןיא קעװא טיאג׳מ ,עלעטאגאב א סעפע .קראטש ןזײא

 ? אה ,׳שינ רע טבארש סאװ
 .ךעלדײה יד ןענערבנא טזאלעג טסאה .ןבײרש ט׳רע —

 .רעסאװ טימ לופ זיא׳ס ? עטסאבעלאב יד טדער םאװ —
 וצ ןאטעג םענ א ךיז ,ץריש א ןאטעגנא ,לברא יד טצראשראפ טאה הרפש
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 ־מורא ךיז טאה עלעשי5 .בוטש־לטימ ןיא טרעקעגמוא ךיז טאה הסדה .פעט יד
 ןםיבעג ׳סאלב ןעװעג זיא רע .ךיז רעטניה טנעה יד ׳קירוצ ןוא ןיהא טײרדעג
 זיא טנאװ רעד ףיוא ןטאש רעד .ןײלא ךיז וצ טלמרומעג םעפע ןוא לדרעב םאד
 ןראװעג לופ ןעגײז רעזעלג־ןלירב יד .פאק ןקיזיר א טימ ׳סיורג הנושמ ןעװעג

 .רעײפ טימ
 ? ערעשטעיװ ךאנ קעװא עקאט טסיאג —

 ?זיא סאװ ,אי —
 !׳שינ יאג ,ךימ גלאפ —

 .עקנאשזעלאק ןײמ זיא יז ? םעפע םאװראפ —
 .קיבײא טשינ טבעל׳מ .םיארונ־םימי ראפ זיא׳ם .הםדה ׳ךימ ךראה —

 .טםדער וד םאװ ׳שינ םײװ׳כ —
 !ןגעװ עשלאפ ףיוא ךיד טסזאל :ךיד ןראװ׳כ ,קנעדעג .אי טםײװ וד —

 שזא ןבאה ןביוש יד .ריט רעד טימ פאלק א ןאטעג ןוא סיורא זיא הםדה
 ,טםואװעג טאה רע .לקנעש־םירפם םוצ ןעגנאגעגוצ זיא עלעשיפ .טרעטיצעג
 ןופ לוק סאד ןאפעלעט ןיא טרעהעג שוריפב רעירפ טאה רע .טדער רע סאװ
 ־עגאב ךיז ןטראג ןשיסקאז םוצ טפיול יז .ראנעג׳ם םיא ןיא טאה יז .ליבםנאמ א
 םיא טימ יז טריפ רשפא ? ךיז ײז ןשוק רשפא ? טםײװ רעװ .גנױ א טימ ןענעג

 ... ? הרבע ןא ןאטעגפא םיא טימ ״דלילח ,יז טאה רשפא ? עביל א
 ץראה םאד םיא זיא ,הבשחמ עקיזאד יד ןאטעג טכארט א טאה עלעשיפ ןעװ
 זיא טלעק א .טםיופ א ןיא יװ ,טשטעװקעגפיוגוצ ןראװעג טײז רעקניל רעד ןיא
 ונובר .ראה א ךרודא זיא הרדשה־טוח ןכרוד .ןפיר יד רעביא ןפאלעגכרוד םיא
 !רימ ףלעה ,למיה ןיא עטאט ? יז ןעמ טעװעטאר יװ ? ןעמ טוט סאװ ,םלוע לש
 .טנאה רעקידנרעטיצ א טימ ,םירפס יד ןשיװצ ןרעטשיג ןעמונעג טאה עלעשיפ
 ןעזעג טראד טאה רע .רזעה ןבא ךורע ןחלוש א ןעמונעגסיורא רע טאה רעירפ
 זיא ,הנזמ זיא השיא ןא ןעװ זא :ײס־יװ־ײס טסואװעג טאה רע םאװ ,ןיד םעד

 ןעמונעגםיורא ןוא רפם םאד טלעטשעגנײרא קירוצ טאה רע .ןאמ םוצ רוםא יז
 ,טימעג םאד ןםיגוצםיוא ,טאג ןטעב וצ גנאלראפ א טאהעג טאה רע .םילהת א
 ־עג טשינ ,הלילח ,לאז ,עכאד תב הסדה ,בײװ טבילעג ןײז זא ,ןײז וצ ללפתמ
 ףיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה רע .ערה־רצי ןופ ץענ רעד ןיא ןרעװ טלכיורטש

 :לטיפאק עטשרע סאד הנװכ טימ ןגאז ןוא ןעלקאש ךיז ןעמונעג ,לוטש א
 בשומבו דמע אל םיאטח ךרדבו םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא

 ...בשי אל םיצל
 ־עג ןענײז ןלירב יד .ןעלקגיװ־ןגיוא יד ןיא ןעמוקעגנא םיא ןענײז ןרערט
 ־עפא רעד .ןשיװפא טזומעג ײנםנופ לאמ סעדעי ײז טאה רע ןוא טכיוהראפ ןראװ
 ןעװעג ןענײז רעטעלב עכעלבלעג יד ףיוא .ןגאלשראפ ןראװעג זיא ןםע םוצ טיט
 ־עשיפ טאה שינרעטיצ א .בלח סנפארט עטפירטעגנא ןוא ,ןרערט ןופ יװ ,ןקעלפ
 .םילהת סנדײז םעד ןעװעג זיא׳ם .לבא ןא ןופ הרוחש־הרמ א ןוא ןעמונעגנא ןעל
 ,עטאט םעלעשיפ ,ןױצ־ןב ,רענײז דיחי־ןב רעד תעב טגאזעג רע טאה ןענאד ןופ
 ןםײר וצ גנאלראפ א ןעמונעגנא טאה ןעלעשיפ .לאטיפש ןיא בורח ןגעלעג זיא
 זיא ישעדײז רעד .דרע רעד ףיוא ןצעזוצקעװא ךיז ,ךיש יד ןאטוצםיוא ,העירק
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 ץיק טשיב טאה רע .בײװ םאד טשלעפעג טאה ,ןעלעשיפ ׳םיא ןיא .ןבראטשעג
 רעדנא ןא טימ ןליופ־םיורג ןיא טניואװעג ץעגרע טאה יז) ןעמאמ ןײק ,ןטאט
 טאהעג הנותח טאה רע טניז .דניר ןײק ,דניק ןײק ,עמומ ןײק ,רעטעפ ןײק ,(ןאמ
 טציא .םיאנוש־םד ןראװעג לביטש ןיא טײלעגנױ יד םיא ןענײז ,חילצמ זיא ןוא
 ?טלעװ רעד ףיוא רע טבעל עשז־םאװ זיא ,ךאז אזא ןאטפא ןאק הםדה זא

 .ײחב יתצק זיא׳ם ז רע טלדנאה םאװ וצ
 ול התעושי ןיא יש&נל םירמוא םיבר ,ילע ומק םיבר ,ירצ ובר המ ׳ה

 ...הלם םיקולאב

 \2יצבןג־\־\צ \גא ךיפ רוביפאןנ

 רעד טימ ןעמוקעגנא ןגיובנעלענעצאק ןד ׳ר זיא רופיכ־םױ ראפ געט ראפ 8
 טײרגעגוצ טאהעג טאה ,ןאמאניצ לדאג ,דימלת םבר םעד .עשראװ ןײק החפשמ
 ןאמאניצ לדאג .ךיק א טימ ןבוטש ײרד ,םאג רענאקשיצנארפ רעד ףיוא הריד א
 ןיא םיא ײב טנרעלעג רע טאה זײװרוחב .בוח א ןענד ׳ר ןעװעג קידלוש זיא
 טאה ןיציבר יד .םיתבש בר םײב ןםעגעג טאה רוחב־םערא רעד .לאפשערעט־ןײלק
 ־אניצ לדאג זא ,טציא .שעװ יד ןשאװעג םיא ןוא עשאק ךעלפעט טכאקעג םיא

 ןענאגאװ טירטראפמיא טאה ןוא ןװרעםנאק ןופ טפעשעג א טאהעג טאה ןאמ
 א ראפ טלאצאב טאה רע .טײרב טלעטשעג ךיז רע טאה ,דנאלםור ןופ הרוחם
 ,ןלוטש ,שיט א ,ןטעב ײװצ גנוניואװ רעד ןיא טלעטשעגנײרא ,טלעג־הריד ןמז
 ־ןורא ןא טלעטשעגקעװא ןעמ טאה בוטש־לטימ רעד ןיא .םעפעג טימ רעמלא ןא
 ןראי עטצעל יד טאה ןאמאניצ לדאג .םיר&ם ףיוא ןכאפ טפאלקעגנא ןוא שדוק
 ןאטעגנא רע טאה בר םעד דובכל ראנ ,שטײד השעמ ,שױלעפאק א ןגארטעג
 טימ ןעמאזוצ לאזקאװ ןפיוא טראװעג טאה רע ,קישאד םענרעדעל א טימ לטיה א
 א טאהעג טאה לדאג .לשעה־רזוע ,לקינײא םעד ןוא ,לקניפ ,רעטכאט םבר םעד
 רעד ףיוא .ריבג א ןופ קראק ןכײלג א ןוא דראב עטבראקעג עםײװ א ,םינפ טיור
 לברא יד ןו6 .ןלוקאפש עטמערעג־דלאג ראפ א ןטירעג ןענײז זאנ רעקישײלפ

 .טנעקרעד טשינ םיא טאה ןד ׳ר .ןטעקנאמ טצראטשעגםיורא ןבאה
 ...!םינפ־תרדה א ? לדאג ,וטםיב םאד —

 ,ריאמ יול ןוא קודצ ,ןיז עדײב ־ לדניזעג שפיה א טכארבעגטימ טאה ןד ׳ר
 ־פיוא ךיז לײװרעד טאה םאװ ,לקגיפ רעטכאט יד ,לדנימ ןוא לםיז ,ןרונש יד
 םירוחב יד .ךעלקינײא למעזעג א ,ערה־ןיע־ןײק ,ןוא ,םינתוחמ ײב ןטלאהעג
 יד .דרע רעד ףיוא םרעגעלעג טעבעגםיוא ךיז ,קנעב ףיוא ןפאלשעג ןענעז
 ־עג ךיז ןבאה ךיק ןיא .ךעלטעב־לעטשפיוא ט&אשעגנײא ךיז ןבאה ךעלדײמ
 יד .לקניפ ךיוא רעטעפש ןוא ,עלהניד ,ןרונש עדײב ,ןיציבר יד טעראפ

 ןפיוק טפראדעג טאה׳מ .רופיכ־םױ םוצ ןעמונעג ךײלג ךיז ןבאה רעבײװ
 טאה ןד ׳ר .לוש־רעבײװ ןיא טעטש ןעלדנאהנײא ,םילכ ןעלבוט ,תורפכ
 רעקידרעירפ רעד טאה רעמאט ,ךיק יד ןעילג ןסײהעג ,תוזוזמ יד טקוקעגרעביא
 עטעבעג א בר םעד ןעקנאשעג טאה לדאג .סקיכלימ טימ סקישײלפ טשימעג ןכש
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 טאה רע .זנטעש בילוצ ןציז וצ ריא ףיוא טאהעג ארומ טאה ןד ׳ר ראנ ׳לוטש
 ן&יוק טשינ ןעמ לאז ׳םיבצק יד ןענאק טשינ טע׳מ גנאל יװ זא ,טגאזעגנא
 שטנעמ רעטביולגאב א זא ׳טשינ טםײװ׳מ ביוא ןוא ׳שײלפ ןײק עקטאי ןיא
 טאה ןד ׳ר .זעק ,רעטופ ,ךלימ ןײק ןצונ טשינ ןעמ לאז ,קלעמ רעד ײב טײטש
 םעד טהוש םײב ןעז טשינ טעװ רע זיב ,תופוע ןטכעש ןזאל וצ ןטאבראפ וליפא

 .ןײװעג א טימ רעװש םוצ ןפאלעגנײרא זיא לדנימ .ףלה
 עקידנענערב — טהנעטעג יז טאה — ז ןםע רעדניק יד ןלאז םאװ —

 ...ןןליוק
 ןפיוא ןעװעג זיא הריד יד .רעטרעדורעצ א טײרדעגמורא ךיז טאה ןד ׳ר
 ןםיורד ןופ .טנארפ םוצ ןוא ןײרא ףיוה ןיא רעטםנעפ טאהעג ןוא קאטש ןטײװצ
 ־עג יד ,ןרופ ןופ ןפאלק םאד ,ײװמארט ןופ ןעגנילק א ןםירעגנײרא ךיז טאה
 ערעײז ןפורעגםיוא רעלדנעה ןבאה ןא ירפ ץנאג ןופ .םנירעציז־קראמ ןופ ןעײרש
 ־ןצנוק .טליפשעג ןבאה ןטנאקיזומ .רעדיל ןעגנוזעג ןבאה םעקעלאק .תורוחס
 ־םטימ םורא טגאיעג ךיז ןבאה סאװ ,רעדניק יד .רעײפ ןסעגעג ןבאה רעכאמ
 ןעמונאב טציא טשרע טאה ןד ׳ר .תולוק ענעמונאב טימ ןגירשעג ןבאה ,ןטםאק

 .השק םיכרכ תבישי ארמג רעד ןופ ןײמ םעד
 ...!והותה םלוע ןא — .ןײלא ךיז וצ טדערעג ןד ׳ר טאה — :דיראי א —
 ,ףיוה ןיא ןעװעג זיא ןענעװאד םוצ לביטש א .רעװש ןעמוקעגנא זיא ץלא
 זיא ןײגרעבירא סאד .סאג טײז רענעי ףיוא ןענופעג ךיז טאה הװקמ יד רעבא
 טאה׳מ .ןעװעג טשינ אד זיא קילעקעיפ ןײק ןוא ןוױוא ןײק .הנכם תקזחב ןעװעג
 ןענעז םאװ ,טײל יד טימ ןשימ ךיז ןוא רעקעב א וצ טנלאשט םאד ןקיש טפראדעג
 ,עקנישאמ־זאג א ףיוא טכאקעג ןעמ טאה ךיק ןיא .רשכ־טאלג ףיוא דיפקמ טשינ
 ?בלח ןײרא ןעמ טוט רשפא זזאג םעד טכאמ׳מ םאװ ןופ טםײװ רעװ רעבא
 זןרער יד ןעמוקעג ןענעז ןענאװ ןופ רעבא ,ןארק א ןופ טפאצעג ןעמ טאה רעםאװ
 םעד ןיא ןעמ טאה יוזא יװ רעבא ,בוריע ןא טאה עשראװ זא ,טגאזעג טאה׳מ
 ןבלעװעג יד ןבאה טיורב ז ןיד־יפ־לע זיא ץלא יצ ןקוקכאנ טנאקעג רעדימראה
 ךלימ יד .ם״וכע תפ זיא׳ס זא ,דשח א ןעװעג זיא׳ס ןוא ןלימ־ףמאד ןיא טפיוקעג
 ןלײמ טראפשעגנא ןבאה רעזײה־טכעש יד .ןענאגאװ ןיא טכארבעג ןעמ טאה
 רעדניק עשידײ .ןעמא ןוא ןטםניד עשיאיוג ןטלאהעג אד ןבאה םידיםח .טײװ
 ,ןעגנױ־עליואװ ,םיםרוקיפא טימ לופ ןעװעג זיא עשראװ .שיליופ טדערעג ןבאה

 .ריזח יװ ףירט ןעװעג זיא טאטש יד .ראה יד ןיא רעבײװ
 .ןידכו תדכ בוט־םױ םעד טײרגעגוצ ןגעװטםעדנופ ןעמ טאה זײװכעלסיב
 ןענד ׳ר ראפ .הרפכ ןגאלשעג טײל־בוטש יד ןבאה רופיכ־םױ ברע ראפ טכאנ יד
 טאה ,קידעגארט ןעװעג זיא םאװ ,עלהניד .ןאה ןםײװ א ןגארקעג ןציבר יד טאה
 .םירעדעג יד ןיא דניק ןראפ ןוא ךיז ראפ ,ןאה א ןוא ןוה א טימ ןגאלשעג
 ןיא קעװא רע זיא ירפרעדניא .תוחילס וצ ןענאטשעגפיוא ןד ׳ר זיא גאטראפ
 ןעקנורטעג םידיםח יד ןבאה ןענעװאד ןכאנ .לביטש ןיא — טראד ןופ ןוא הװקמ

 ־רעד ןיציבר יד טאה ןםײבנא ףיוא .ךעלכיק־רעײא טימ ןסיבראפ ןוא ןפנארב
 ןבאה םירוחב יד .סעמיצ־ןרעמ ,ךעלפערק ,פראק ,גינאה טימ איצומ א טגנאל
 ׳ר טאה החנמ .טכיל יד ןלעטשוצנײרא ףיוא דמאז ךעלטםעק ןעמוקאב ץעגרע
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 ־נא בר רעד טאה ןטםאפראפ ןכאנ .רעגײטש ןשידגנתמ ןפיוא ׳ירפ טנעװאדעג ןד
 יד .ביוה יד ׳הרטע רעד טימ תילט םעד ׳לטיק םעד ׳עציפישז ענעדײז יד ןאטעג
 א ןיא ןוא דײלק־הפוח םענעדלאג ןיא טריצעגםיוא טאהעג ןיוש ךיז טאה ןיציבר
 ןיא טצופעגםיוא ךיז ןבאה ןרינש יד ןוא רעטכאט יד .לרעפ טימ לכיטנרעטש
 ,טשטנעבעג ןעמעלא טאה ןד ׳ר יװ םעדכאנ .ןשארב ׳גנירעיוא ׳םעציפױ ,םעבוש
 .שער א ןעװעג זיא ףיוה ןיא .ןקאז עםײװ יד ןיא ,ירדנ־לכ וצ קעװא רע זיא

 םענעדײ .טגאלקעג ןבאה ״דמחלמ ןיא קעװא ןענעז ןענאמ יד םאװ ,ךעלבײװ
 ,םירוזחמ עטשײלעג־דלאג ןגארטעג ןבאה ,ךעלכיטפאק ,םעקפאק ,ןעלטײש ןיא
 ךאנ זיא׳ם .זענ יד טצײנשעג ,טנײװעג ,ןשטנואװעג ךיז ,םעלאפ ןביוהעגרעטנוא
 ןטימ תורעק יד ןענאטשעג ךאנ ןענעז זיולק ןופ לזײהרעדאפ ןיא .ירפ ןעװעג
 ליד ןפיוא .פמאל־ץילב רעד טנערבעג ןיוש טאה קינײװעניא ראנ .טלעג־זײלםיוא
 ןדײז־םײװ א ןעגנאהעג טאה שדוק־ןורא ןרעביא .ײה ןטאשעגנא ןעװעג זיא
 ־חרזמ רעד ףיוא טרא ןא ןענד ׳ר ןזיװעגנא טאה שמש רעד .תרופכ ןוא תבורפ
 .יאפז־תליפת ןגאז ןעמונעג ןוא טצעזעגקעװא ךדז טאה ןד ׳ר .דומע ןבענ ,טנאװ
 ־ײטש רעקצאק ןפיוא ,ךעלטעפש טלעטשעג אד ךיז ןעמ טאה ןענעװאד םוצ
 טלגנירעגמורא טאה ,עלעטנעמ םײװ א ןיא הרות־רפם א ןגארטעג טאה ןד ׳ר .רעג
 טאה רע .החמש בל ירשילו קידצל עורז רוא ־ ןפורעג לאמ ןביז ןוא ,ןחלוש םעד
 ,חלםנו ,ירדנ־לכ ןופ םינוגינ יד .להקה תעד לעו םוקמה תעד לע :טגאזעג ךיוא
 ןשיליופ־םיורג ןפיוא ,שרעדנא לםיבא ןעװעג אד ןענײז ,רמוחכ הנה יכ ,םהלעי יד
 ־עלטע ןבאה ריט רעד ײב .טױפ רעקיטש טלעפראפ ,טפאכעגפא טאה׳מ .רעגײטש
 ׳ר טלאװ לאפשערעט־ןײלק ןיא .ןענעװאד ןטימ ןיא טדערעגםיוא טײלעגנױ עכ
 טאה ןד ׳ר .ןגײװש זומ רעדמערפ א רעבא .ליטש ןײז לאז׳מ ,ײרשעג א ןאטעג ןד
 ןעװעג טשינ זיא ןד ׳ר .טנאװ רעד ןא טנעלעגנא ךיז ,פאק םעד טליהעגנײא
 ןרעגלאװ רענלעז עשידײ זא ,טנאמרעד ךיז טאה רע ןעװ ראנ ,יכב־לעב ןײק
 .ןרערט יד ןעמוקעגנא םיא ןענעז ,לםעק ןופ ןםע ,טכאנ רעגילײה רעד ןיא ךיז
 ־עג טאה׳ם זא ,ץראה ןיא טפאלקעג ,טראװ ײב טראװ טגאזעג רע טאה אטח לע
 אבב ןענרעל טצעזעגקעװא ךיז טײלעגנױ ראפ א ןבאה דוחיה־ריש ךאנ .טכליה
 םלדנעמ ׳ר ,ןםיעכהלוצ רעקצאק יד ןופ טרעהעג טאהעג ןיוש טאה ןד ׳ר .אעיצמ
 תױנשמ טנרעלעג ־עקינײז םאד ןאטעג טאה ןײלא ןד ׳ר .גנעג עשירעגילק

 .אמױ
 רעד וצ זיוה ןופ לודג ןהכ םעד פא ןעמ טדײש רופיכ־םוי ראפ געט ןביז
 ,ןבראטש יז טעװ רעמאט ,בײװ רעדנא ןא וצ םיא טײרג׳מ ןוא ןירדהרפ תכשל

 הדוהי ׳ר .דניזעגזיוה ןײז ןוא ךיז ראפ ןבעגראפ טעװ רע :טײטש׳ם םיראװ
 .רועיש ןײק טשינ ךאז יד ךאד טאה ,יוזא ביוא :טגאז

 ןענעז טײל עטלא ראפ א ךאנ ןוא ןד ׳ר ראנ ,םײהא קעװא זיא םלוע רעד
 ןטלפיװ םוצ טאה רע ,תודמעמ ןוא םילהת טגאזעג טאה ןד ׳ר .ןקיטכענ ןבילבעג
 .לארשי ץרא ןיא םנטײצראפ טריפעג ךיז טאה׳ם יװ ,ם,דנשמ יד טרזחעג לאמ
 תיב ןיא :שדקמה־תיב ןיא ןטי,דעג םינהכ יד ןבאה רעטרע ײרד ףיוא
 ־עג ןענײז ץוצינה תיב ןוא םניטבא תיב ןיא .דקומה תיב ןוא ץוצינה תיב ,םניטבא
 טאה דקומה־תיב רעד .רעםיש־ןגיוב יד ןטיהעג טראד ןבאה׳ם ןוא םנראג ןעװ
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 יד .סעקינאג ענרענײטש טימ טלגנירעגמורא ׳זיוה סיורג א ןוא םערוט א טאהעג
 ׳טנעה יד ןיא הרזע רעד ןופ ןעלסילש יד ןוא ןפאלשעג טראד ןענעז בא תיב ינקז
 יד ןיא ןפאלשעג טשינ ןענעז ײז .ןשיק ןײז טימ רעדעי הנוהכ־יחרפ יד ןוא
 יד רעטנוא טגײלעגרעטנוא ׳טלקיװעגפיונוצ ׳ןאטעגסיוא ײז ראנ ׳שדוק־ידגב
 א ןפארטעג םענײא טאה .םישובלמ ענעגײא יד טימ ךיז ײז ןבאה טקעדעגוצ .פעק
 ןבאה טכיל .לכיה ןרעטנוא געװרעטנוא ןא ךרוד ןעגנאגעגסיורא רע זיא ׳ףארט
 םאלפ א .הליבטה תיב םוצ טכײרגרעד טאה רע זיב ׳ןטײז עדײב ןופ טנערבעג
 זיא ׳ןפא ןענופעג סאד רע טאה .דובכ ןופ אסכה־תיב א ןוא ןעװעג טראד זיא
 ןעװעג טראד זיא ׳ןסאלשעג ןענופעג סאד רע טאה .ןעװעג טשינ רענײק טראד
 ־פא ךיז ׳ןעגנאגעגפיורא ׳ןעװעג לבוט ךיז ׳טרעדינעגפארא טאה רע .שטנעמ א
 ןבענ טצעזעגקעװא ךיז טאה רע .םאלפ םעד ןגעק טמעראװעגנא ךיז ןוא טשיװעג
 ־קעװא זיא רע ןוא טנפעעג ךיז ןבאה ןרעיוט יד זיב ׳םינהכ יד רעדירב ענײז
 לבוט ךיז זיא ןוא ךיז טרעדעפ ׳הבזמ ןופ שא׳ס ןעמיורפא ליװ׳ס רעװ .ןעגנאגעג
 .ךײלג ןטײצ עלא טשינ ן הנוממ רעד טמוק ןעװ ןוא .הנוממ רעד טמוק׳ס רעדײא
 ־עפש רעדא ׳רעירפ לסיבא לאמא ׳ןאה רעד טעײרק׳ס רעדײא רע טמוק לאמוצ
 לבוט ךיז טאה׳ס רעװ :טגאז רע .ןענעפע ײז ןוא ןא טפאלק הנוממ רעד .רעט
 טהוש רעד ...הכוז זיא ׳הכוז זיא׳ס רעװ .לרוג ןפראװ ןוא ןעמוק לאז ׳ןעװעג
 ...רעיוט עסיורג סאד ךיז טנפע׳ס יװ טרעהעג טאה רע זיב ןטכאשעג טשינ טאה
 טרעהעג ןעמ טאה וחירי ןופ .לפײפ ןופ לוק סאד טרעהעג ןעמ טאה וחירי ןופ
 לײט .רפוש ןופ לוק סאד טרעהעג ןעמ טאה וחירי ןופ .גנאזעג ןופ לוק סאד
 םעד רופיכ־םױ טגאזעגסיורא טאה רע ןעװ ׳לודג ןהכ ןופ לוק סאד ךיוא •.ןגאז

 .תרוטק ןופ חיר םעד טקעמשעג ןעמ טאה וחירי ןופ .םש
 ןוא טנעמאדנופ ןײז ףיוא ןעװעג זיא לכיה רעד ןעװ ןעװעג זיא ץלא סאד
 זיא׳ס ןוא שדקמה־תיב סאד בורח זיא טציא .טײקיטסעפדנורג ןײז ףיוא חבזמ רעד
 רעפא־רעײפ ןײק דניז ערעזנוא בילוצ טשינ ןבאה רימ ןוא הדובע יד טפאשעגפא
 ןוא ןליוק ןײק ׳ץכעשימעג־לעמ ןײק ןוא ןעגנאטש ןײק ׳רעפא־דנארב ןײק ןוא
 ןײק ׳גנוגנערפש ןײק ןוא גנוטכעש ןײק ׳יודו ןײק ןוא ץאלאפ ןײק ׳תולרוג ןײק
 םילשורי ןײק ׳רעצכעקיט ןײק ןוא גנוקינײר ןײק ׳ןטײקיטעפ ןײק ןוא רעפא־דניז
 םחל ןײק ןוא ךיורײװ ןײק ׳םיבורכ ןײק ןוא תרופכ ןײק ׳ןונבל דלאװ ןײק ןוא
 ןײק ׳רעצכעסיג ןײק ןוא רעקיטש ןײק ׳רעפא־קנאשעג ןײק ןוא חבזמ ןײק ׳םינפה
 ׳ויורק רעקילײה רעד טימ ךעלב ןײק ןוא ןױצ ןײק ׳ןצריװעג ןײק ןוא לעמ־למעז

 ...ןטײקיטפנעז ןײק ןוא רעפא־קנאד ןײק ׳ןבלאז ןײק ןוא למיק ןײק
 ׳טפירטעג ןבאה טכיל יד .גאטראפ זיב טנרעלעג ןוא טגאזעג יוזא טאה ןד ׳ר
 רעסײװ רעטגײלעצ א ןוא ןרעטש ןלעג א טימ ןקז א .טקאנקעג ןבאה ךעלמעלפ יד
 ־אב ךיז טאה רע .טצפיזעג ןוא קנאב רעד ףיוא טײרפשעגסיוא ךיז טאה דראב
 ־עגנײרא טאה רעטסנעפ יד ךרוד .סנפארט־רופכ־םױ טימ טרעטנימעג סנטײצ
 ןיא ןסעזעג אד זיא ןד ׳ר ןעװ .הנבל ערעטיול א ׳למיה רעטנרעטשעגסיוא ןא טקוק
 ־ןײלק ןופ ןבירטעגסיורא םיא טאה׳מ זא ׳ןסעגראפ רע טאה ׳לטיק ןוא תילט
 זיא רע .םירפס ןוא ןדײ ןשיװצ ׳שודק םוקמ א ןיא ןעװעג זיא רע .לאפשערעט
 ׳תוריפס ׳תומלוע ׳םלוע ארוב א ןעװעג זיא למיה ןיא .ןד ׳ר ׳ןײלא ןעװעג טשינ
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 .םידש טרעיולעג ןבאה רעדלעװ יד ןיא .ןדעךג א ׳דובפה אםכ א ,םיפרש ,םיכאלמ
 רעד ןענאטשעג ןענעז םעצילאפ יד ןיא .תומשנ טבעװשעגמורא ןבאה ללח ןיא
 ,שורד ירפם ,םמ״במר ןוא םירוט ,םרהוז ןוא םישרדמ ,ימלשורי ןוא ילבב ם״ש
 ןטפירשפיוא יד ןענעײלוצרעביא טראפשראפ טאה ןד ׳ר .תודיםח ,הלבק ,רםומ
 ־נײא םעד ,בערג רעד ,ךיוה רעד ןיא רפם א טנעקרעד טאה רע .םנקור יד ףיוא

 לאז׳מ ,לװאט םעד ןענעפע ןוא טנאה א ןקערטשםיוא טפראדעג ראנ טאה׳מ .דנאב
 ןראװעג ןענעז ײז טימ םאװ ,תױתוא יד ,טאג ןקידעבעל ןופ דײר יד ןפאזנײא
 יד ,םײוג יד ףיוא ןענד ׳ר ןעמונעגנא טאה תונמחר א .ןטלעװ עלא ןפאשאב
 ,ןפיוז ,ןביור ,ןטלעש ,ןכעטש ,ןםיש ,טכענ יד ןיא םורא ןעלגאװ םאװ ,סענאוױא
 ן תומחלמ ערעײז ןופ םיורא טמוק םאװ 1 ןגאלשםיוא אד ךיז ײז ןלעװ םאװ .ןפאונ
 ־רעד ךיז טאה ןד ׳ר ? האמוט ירעש ט״מ יד ןיא ןעקניז יוזא ײז ןלעװ גנאל יװ

 !.דליפת יד טנאמ
 טכראפ א ןוא םישעמ ענײד עלא ףיוא דחפ ןײד ,טאג ,ביג ,ךדחפ ןת ןכבו
 ־אב ענײד עלא ןבאה טםגנא ריד ראפ ןלאז׳ם ,ןפאשאב טםאה וד סאװ ,ץלא ףיוא
 ...ץראה ץנאג א טימ ןעניד וצ ךיד דנוב ןײא ןכאמ עלא ןלאז ײז ןוא ,ןשינעפעש
 ־ןוז טימ .טלמירדעגנײא ,טםיופ א ןא ןרעטש םעד טראפשעגנא טאה ןד ׳ר
 .ןארק םײב רעםאװ־לגענ ןשאװעג טאה רע .טקעװעגרעביא ךיז רע טאה ץארפש
 .גנוצעז־ןוז וצ טכאנראפ יװ ,ןעלקניװ יד ןיא טרעטיצעג ןבאה ןקעלפ ענרופרופ
 טאה׳ס .סאלב — ךעלמעלפ יד ,רעקירעדינ ןראװעג ןענײז דמאז ןיא טכיל יד
 טאה עלעפוע ןא .טעײרקעג ץעגרע טאה ןאה א .סקאװ ןוא בלח טימ טקעמשעג
 ןיא טפיטראפ יוזא ךיז טאה רע .ה״לש א ןעמונעגםיורא טאה ןד ׳ר .ןסירעג ךיז
 רעד ןוא טנײשעגפיוא טאה ןוז יד יװ טקרעמעג טשינ טאה רע זא ,רפס םעד
 ־רעד םיא וצ ךיז טאה ,ןוז רערעטלע רעד ,קודצ .ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא םלוע

 .ןאטעג גאז א טאה דע .פאק ןפיוא למײרטש םעד טימ ,טרעטנעענ
 .קאבאט קעמש א םענ ... ? וטםכאמ סאװ ,עטאט —

 ןיוש טאה רע ,ראנ עז .טשודיחראפ קילב א ןאטעג םיא ףיוא טאה ןד ׳ר
 ־עגנײרא טאה ןד ׳ר .םישש וצ טנעאנ ןיוש זיא׳ר .רוכב רעד ,דראב עיורג א
 •ץקוע ןא ןעמונעגנא ,עקשופ רעד ןיא רעגניפ־זײװ םעד ןוא ןעמיוד םעד טקעטש

 ...!חוכ רשײ —
 :רעזײב א ןאטעג ךיז רע טאה לאמא טימ ןוא

 ...!חישמ ןעמוק לאז׳ם טײצ ןיוש • גונעג —

 ןגיצב&גגצ ןג^ ףגיפ לגביפזגןג

1 

 סאװ קידלוש ןײלא ךיז זיא האל זא ,ןטלאהעג טאה טאקשומ עילימאפ יד
 ןיא ןעװעג טלא זיא לדײמ סאד .געװ ןטכעלש א ףיוא טזאלעג ךיז טאה עשאמ
 טײלעגנױ טימ טריפעגמורא ךיז טאה יז רעבא ,ראי ןטםקיצנאװצ ןזא ףניפ
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 יד ,עשטלאס ןוא הנלמ־רתםא .םאלק ןטרע6 ןיא ןעגנאגעג זיא יז ןעװ ךאנ
 לדײמ ןײש א טשינ טזאל׳מ זא ,טנעראװעג ןהאל לאמ לפיװ ןבאה ,סנירעגעװש
 ףראד׳מ .תודוס םרעטכאט רעד ןםיװ ףראד עמאמ א .טאראב םענעגײא ריא ףיוא
 רעבא .רעטומ רעד טימ הצע ןא ןטלאה ךיז לאז יז רעטכאט א ןעניואװעגוצ
 רעצכעריפ עריא עלא .ןעשאמ רעביא הוכ ןײק טאהעג טשינ םעפע טאה האל
 .ןטארעג ריא ןיא ןעװעג טשינ ראה א ףיוא זיא יז .דמערפ ןעװעג ןהאל ןענײז
 ,קירעגנוה ןעװעג לאמ עלא זיא האל .טראדעגםיוא — עשאמ ,קיד ןעװעג זיא האל
 עטכעלש א ןעװעג עלאקש ןיא זיא האל .עלעגײפ א יװ ןםעגעג טאה עשאמ
 האל .לאדעמ םענעדלאג א טימ עיזאנמיג טקידנעעג טאה עשאמ ,ןירעליש
 טאה עשאמ ;טלדיזעג ךיז ,טכאלעג ,ןריט טימ טפאלקעג ,ךיוה טדערעג טאה
 עטסערג יד ןיא רעטניװ .ךעלרינאמ־ךעלריצ טריפעגפיוא ךיז ,ליטש טדערעג
 יװ שודיח א ןעװעג זיא׳ם .עלעטנעמ ןיד א ןגארטעג לדײמ םאד טאה טםערפ
 ,עשטאד ףיוא ןראפעגםיורא זיא החפשמ יד ןעװ ,רעמוז .ןריורפעג טשינ טרעװ יז
 רעד יװ ךײלג .שינעקיטש ןיא ןײלא ןכאװ עצנאג טכארבראפ עשאמ טאה
 .ךעלעגנעג ענעגראבראפ טימ ןעװעג לופ יז זיא ,לאירבג השמ ׳ר ,עטאט
 טכאנײב זיא יז .ןיהואװ טסואװעג טשינ טאה׳מ ןוא בוטש ןופ קעװא זיא יז
 ,טפאשטנאק ןסאלשעג טאה יז .ןעװ טרעהעג טשינ טאה׳מ ראנ ,ןעמוקעגקירוצ
 ץלא ןופ זיא האל ןוא ,רעלעב ףיוא ןעגנאגעג ,רעזײה עכײר ןיא ןעמוקעג
 ךיז עשאמ טאה טײצ א .עקיטײז ןופ ראג רעדא ,רעטעפש ןראװעג־ריואװעג
 ראנ ,ריבג רעקװאלצאלװ א ןופ לדניז א ,קעדע ,טנעדוטס א טימ טײרדעגמורא
 םיא טימ ךיז זיא עשאמ .ןאמנעגנױ םעד ןעזעג טשינ לאמ ןײק טאה האל
 האל לאמ לפיװ .םאװראפ טםואװעג טשינ טאה האל ןוא ןעגנאגעגרעדנאנופ
 ־עג עשאמ טאה ,תילכת א ןגעװ רעטכאט רעד טימ ןסעומש טװאורפעג טאה

 .טרעפטנעעג ןוא טלכײמש
 ...טוג ןײז ץלא ןיוש טע׳ם .ןגראז טשינ אמאמ יד לאז —

 טאה לדײמ םאד .דחפ א ןפראװעגנא ןהאל ףיוא ןבאה ןטנאלאט םעשאמ
 רעד ףיוא ןליפש ,שילגנע ,שיזיוצנארפ טנרעלעגםיוא ךיז ןײלא ךיז ןופ טעמכ
 ,סעפופ טראס א ןכאמ ןוא ןלאמ ,ןענכײצ ,ץנעט עשידאמ ןצנאט ,אנאיפ
 .קיטש א לבור קיצנאװצ ןוא ףניפ טלאצאב ײז ראפ ןבאה ןעמאד עכײר םאװ
 עשיליופ ײב ןעײנ טזאלעג ךיז יז טאה רעדײלק .טצופעג ןײלא יז טאה ןטיה
 לאמ עלא זיא ןוא ,רעטםומ םענעגײא ריא טיול ,ןםאג ענעי ןיא ,םרעדײנש
 טרעה םניוזא םאװ ,טדערעג יז טאה שיליופ א .רעטעטש ןיא ןעגנאגעגמורא
 א ףיוא ןטײר ןעשאמ ןפארטעג םארבא טאה לאמ ץיא .לדא ןשיװצ ראנ ןעמ
 טאה יז ואװ רעטכאט יד טגערפעג טאה האל ןעװ .סעקנעשזאל יד ןיא דרעפ

 • טרעפטנעעג עשאמ טאה ,ןטײר טנרעלעגםיוא ךיז
 .ץנוק ׳אק ׳שינ זיא׳ם —

 ןטימ ןדעי וצ טדערעג ,ןגירשעג ןעמעלא ףיוא טאה סאװ ,קאזאק האל
 ־עג טאה טסניד יד ןעװ .לדײא ןעשאמ טימ ןעגנאגאב ךיז זיא ,טראװ ןבארג
 טשינ לאז דיומ יד ,טיהעג ןוא ןעגנאגעגכאנ האל זיא ,רעמיצ סעשאמ טמיור
 ־דלאג טימ םױראװקא ןא טאהעג טאה עשאמ .עטכאמש א םעשאמ ןפראװראפ
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 לאז׳מ ןוא רעסאװ סאד ןשיוט לאז׳מ ןאטעג גנוטכא טאה האל ןוא ךעלשי8
 טגעלפ ׳דײר וצ ןעמוקעג זיא׳ס לאמ לפיװ ,ןםע וצ ןשינעפעשאב יד ןבעג

 ־ןהנעט האל
 ...!טסניד ריא ןיב ךאי .עמאמ ריא ׳שינ ןיב ךאי —

 טריפ עשאמ זא ,החפשמ רעד ןשיװצ טעדוסעג ךיז ןעמ טאה גנאל םישדח
 ןעװ .ןעגנאגרעד טשינ סאד זיא ןהאל וצ ראנ ,ץעגײש א טימ םורא ךיז
 ־עגפא ןוא ןטלאהנײא טנאקעג טשינ רעמ ךיז טאה ,בײװ סעל׳תנ ,עשטלאס
 רעד טימ ןא טביוה ןעמ יװ טסואװעג טשינ האל טשרע טאה ,ןהאל ןגארט
 טגערפעג ןוא ץראה טכאמעג ןיוש ךיז טאה האל ןעװ .ןדײר וצ רעטכאט

 • טרעפטנעעג עשאמ טאה — ,תמא זיא׳ס יצ ןעשאמ
 .רעטשרע רעד טשינ זיא רע ? סאװ זיא ,ונ —

 האל טאה — טירש ןשלאפ ׳אק ןכאמ טשינ טסלאז קנעדעג ,רעטכאט —
 .חסונ םענעגײא ריא ףיוא טרעדנואװעג ךיז ןוא טנעראװעג יז

 ןטאט ענײמ עלא ראפ ךעלטראװטנאראפ ןוא קירעי־לופ ןיב ךיא ,אמאמ —
 .שיליופ ףיוא טרעפטנעעג עשאמ טאה —

 ןצנאג ןיא ךיז האל טאה ,שיליופ ףיוא ןעגנאגעגרעביא זיא עשאמ ןעװ
 יז ראנ ,ריט רעד טימ ץעז א ןאט טלאװעג ןוא סיורא זיא האל .ןריולרא!
 ןוא ןעלפאק וצ ןעגנולקעגנא רעטעפש טאה האל .טײהרעליטש טכאמראפ טאה

 .טימעג סאד ןסאגעגסיוא םיא רא1
 תושוב ן8אשראפ ךאנ רימ ט׳יז ? אה ,רעלימ םעד וצ וטםגאז םאװ —

 !תופרה ןוא
 ןא ךאנ־טרעלק רע זא ,ןמיס א ,ןײרא לבײרט ןיא ןגיװשעג טאה לפאק

 .רעפטנע
 ? הצע ןא טסאה —

 .לדײמ םעד טימ טוט׳מ סאװ םײװ׳כ יצ ,רוםא —
 .ןעיצםיורא ןצנאג ןיא ךיז יז טעװ ,ןעײרש טסעװ זא —

 לאמ ראפ א ןיוש טאה עשאמ .טכערעג ןעװעג ,לאמ עלא יװ ,זיא לפאק
 .עלפעשט רעד ףיוא ןעניואװ וצ םעװקאב טשינ ריא זיא׳ס זא ,טפאכעגםיורא ךיז
 לדײמ א זא .ענלאמכארק רעד וצ טנעאנ וצ ,ײװמארט א וצ טײװ וצ זיא׳ם
 יז ןאק ,טײלעגנױ עטפאכ א ךאנ ריא טפיול׳ם ןוא שינעמוקםיוא ריא טנידראפ
 טשינ טדער לפאק זא ,ןעזעגנײא לאמ ןטלפיװ םוצ טאה האל .ןטיבםיוא ךיז

 .טראװ םעדעי טגעװ ןוא טםעמ רע .טנעװ עליוה יד ןופ
 טרעה סאװ — .טגערפעג האל טאה — ? לפאק ,םעפע וטםכאמ סאװ —

 ?רעזײה ערעזדנוא טימ ךיז
 .רעבירא םוק ,ןסיװ טסליװ זא —

 ענע8א ןהאל טימ טדערעג לאמ םעדעי לפאק טאה עיראלעצנאק ןיא
 קינאלעמ ןטימ ,שיט סמלושמ ׳ר ײב ריא ןגעקא ןסעזעג זיא רע .םירוביד
 ןיא לםאריפאפ א טימ ,רעיוא ןרעטניה טפיטשײלב רעד טימ ,פאק ןפיוא
 טאה לפאק .טאשטש א ,ךוב־אטנאק א ןגעלעג זיא שיט ן&יוא .ליומ־לקניװ
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 טימ ןהאל טקוקעגנא טאה רע .טםעומשעג ײס ,טנכערעג ײם ׳טרעכיורעג ײס
 .םיגפ ןיא ךײלג ךיור םעד ןזאלבעג ריא ןוא ןגיוא עפראש ראפ א

 ראנ ,רעגנױ ׳שינ ןרעװ רימ .קע ןא ךאמ ןוא פאלצ םעד פא־טג —
 .רעטלע

 .ײרשעג רענעי ןראװעג טלאװ׳ם .טכײל ךיז טגאז׳ם —
 ...גיבײא ׳שינ טײרש׳מ —

 טאה האל .ײט זאלג א ןהאל ןגארטעגנײרא ןוא ןענאטשעגפיוא זיא לפאק
 .רעקוצ ךעלצעלק ײרד ןאטעגנײרא ריא טאה לפאק ןוא ,םיז טאהעג ביל

 ־עלפ א ׳ןכוק־זעק לקיטש א דאלפוש ןיא טײרג טאהעג קידנעטש טאה רע
 .טשימעג גנאל טאה האל .דאלאקאש עלעװעט א ,עלעצ

 ? טג א ןעגנעהנא םיא ? ןאט ךאי לאז םאװ —
 .רוטפ רעװ —

 ? םאװ זיא ,ונ — ,רוטפ ןיוש ןיב׳כ ײהעלע —
 .םאװ טסײװ וד —

 ? רעזײה יד רעביא ןײג ? עלעשאב ןײד ןאט טעװ םאװ ןוא —
 .טגראזראפ זיא עלעשאב —

 ? ארומ ׳אק ׳שינראג וטםאה טאג ראפ ןוא ,ונ —
 ...ןעמוקכרוד ןעמ ןאק טאג טימ —

 ־עג םיא ףיוא טאה האל .ךײלב ןראװעג ,לכײמש א ןאטעג טאה לפאק
 רעדא ביל םיא יז טאה יצ טםואװעג טשינ םױה דע טאה יז .פאק ןטימ טלקאש
 ריא זיא ,םעזוב ריא ןיא קילב ןטימ ןםיבעגנײא ךיז טאה לפאק ןעװ .טנײפ
 ןאט וצ םיא גנאלראפ א טאהעג טאה יז .עבט רעד רעביא ןוא םײה ןראװעג
 טשינ ריא ןיא זיא תרשמ רעד טבילעגנײא יװ .הרוצ רעד ןיא ךײלג ײפש א
 ןיא טםײװ רעװ .םיתינעת ןײק טםאפעג טשינ ןגעװטםעדנופ רע טאה ,ןעװעג
 ןעװ ?ןראפשנא ןאק רענײא אזא ואװ ;םורא ךיז טפעלש רע רעכעל ערעםאװ
 ,ןעװ־םאװ־זיב ,לײװרעד לאז יז ,ןהאל טימ ןהנעטנײא ןביוהנא טגעלפ לפאק
 טאה — ףראד א ןיא ןראפםיורא ,לעטאה א ןיא םיא םימ ןײג ,ןבעל םיא טימ

 :גאז א ןאט טגעלפ יז .לגימ א טפאכעגנא יז
 ...!ןלאפעג טשיג ךאנ ךיא ןיב קירעדינ יוזא ,עלעפאק ,ןײנ —

 טימ טלאה יז ואװ ןײגרעד טנאקעג טשינ ךיז ײב לאמ ןײק טאה האל
 יז טאה ,טנאקעג םיא טאה יז םאװ ,ראי קיצגאװצ ןוא טכא יד ןיא .ןעלפאק
 רע טאה ,לדײמ א ןעװעג זיא יז ןעװ .ןטײצ ײלרעלא םיא טימ טאהעג ןיוש
 טאה הנותח רעד ךאנ רעבא ,ךעלעוױרב טקישעגרעטנוא ריא ןוא טשוקעג יז
 .ןבאה ןוא ןגארט טימ ןעמונראפ ןעװעג יז זיא גנאל ןראי .ןסעגראפ םיא יז
 לפאק טאה רעטעפש .םאג עשנעג רעד ףיוא ןגעלעג ןעגײז ךעלפוע ײװצ
 גאטשרענאד ןוא גאטנאמ ןדעי ןעגײז׳ס ראנ ,ןעפעשט ךיז ןעמונעג ײנסנופ
 .טכײרגרעד טשינ ריא ײב לפאק טאה שוק א יװ רעמ .ןזגורב ןעמוקעגםיורא■
 ןבילבעג ןענײז ײז ראנ יװ .ןעװעג שאײמ טשינ ךיז לאמ ןײק טאה רע רעבא
 ־װעמעש ןעװעג טשינ זיא רע .עביל ןײז ןגעװ ןעלפאלפ ןעמוגעג רע טאה ,ןײלא
 ־עלג ןעצ סיוא ןעקנירט ,ןײרא בוטש ןיא ןעמוק םאװ ,סענאצאפאל יד יװ ,קיד
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 א טאהעג טאה רע .טראװ ןײק ןדײרוצםיורא טשינ ךיז ןגעװרעד ןוא ײט רעז
 רע .ןעמענוצ יילרעלא טימ ן&ורעגנא רע טאה ןלאירבג־השמ .גנוצ ענהפירט
 ןא טאה רע .רעבײװ ףיוא טאה רע סאװ חוכ םעד טימ טמיראב ךיז טאה
 ןײלא רע) תובקנ עטאלב טימ פא־ןעוט ןעגנױ עליואװ סאװ טלײצרעד השוב
 לאמ סעדעי טגעלפ האל ...(קידלוש המשנ יד טאג ןעװעג טשרעפמאלק זיא
 לפאק זיא ,ןבראטשעג זיא םלושמ ׳ר טניז .עטרעדורעצ א םיא ןופ ןײגקעװא
 ןראטאקאל ןוא המחלמ יד ןכארבעגםיוא טאה׳ם טײצ .רעקידהפצוח ךאנ ןראװעג
 .טנעה םלפאק ןיא ןעװעג שממ האל זיא ,טלעג־הריד ןלאצ טרעהעגפיוא ןבאה

 ־ןגערפ לפאק טגעלפ ,טלעג ךאנ ןעמוקעג זיא יז לאמ לפיװ
 ? ראפרעד ןבאה ךיא לעװ סאװ —

 .הװצמ א ןבאה טםעװ —
 ...הרבע ןא ףראד ךיא —

 ריא ןוא ןעלעשאב ןטגפא טעװ רע ־ןאלפ ןראלק א טאהעג טאה לפאק
 ,דלאי םעד ײב טג א ןגירקםיורא לאז ,האל ,יז ;לבור טנזיוט ףניפ ןלאצסיוא
 ,לפאק ,רע .שינעקיפוצ ףיוא ןעמעלא ,ןבאה הנותח ןלעװ ײז ןוא ,לאירבג־השמ
 זיא רע .עילימאפ רעד ןופ םופורטופא רעד ראנ ,תרשמ ןײק טשינ רעמ זיא
 .טלעג סעראב ךס א טאה רע .רעזײה ײװצ ןופ םאבעלאב א :ריבג א ךיוא ןײלא
 ,קיצפופ יד ךאנ ןיוש זיא ,לפאק רע .הפוח רעד ךאנ ןגאזסיוא רע טעװ ,לפיװ
 ןענאק ,תױהש ןײק ןכאמ טשינ ט׳יז ביוא .תוחוכ עלופ יד ייב זיא רע רעבא
 טימ ןכאמ ט׳רע .קינעקםורד ןיא עיליװ א ןפיוק ט׳רע .דניק א ןבאה ךאנ ײז
 ןלעװ ײז .(קיבײא ןרעיוד טשינ טעװ המחלמ יד) .דנאלסױא ןײק עזײר א ריא
 ,ןילרעב ןיא ,ץײװש רעד ןיא ,ערעיוױר רעד ףיוא ,אלראק־עטנאמ ןיא ןײז
 ־נערבנײרא ןעמאזוצ ןלעװ עריא ןוא רעזײה ענײז ? טשינ ואװ ןוא ,זיראפ ,ןיוו
 ,םעלעיניפ ,סעל׳תנ שוביש א ראפ ןפיוקפא ט׳רע .ךאװ א לבור טרעדנוה סקעז ןעג
 םלושמ ׳ר רעטײװצ א ,טאנגאמ רעװעשראװ רעטסערג רעד ןרעװ ,םיקלח סאמח

 .טאקשומ
 ןענאק עדײב רימ — .טדערעגוצ יז לפאק טאה — :האל ,ךימ ךראה —

 ...טלעװ א ןרעקרעביא
 ריא ראפ ןעװעג טשינ זיא לאירבג השמ רעד ,טכער טאהעג טאה לפאק
 ןרעטלע םעד טאה רע .ןיבר םײב םישדח עצנאג ןגעלעגפא זיא רע .ןאמ ןײק
 טאה יז .ןלטב א ראפ םיא טכאמעג ,הבישי םניבר ןיא ןטלאהעג ,ןעלערהא ,רוחב
 .שינעמוקפא ןא ןא־ביוהנא ןופ ןעװעג זיא׳ס .ןבעל ןײק םיא ײב טאהעג טשינ
 ןײק בוטש ןיא אטשינ זיא׳ס זא ,וצרעד םיא ײב ןעגנאגרעד ןיוש זיא ,האל ,יז
 ? תרשמ לפאק טימ הנותח טשינ־ריד־טשינ־רימ םאד ןעמ טאה יװ רעבא .טיורב
 ,הכלמ־רתםא ,עשטלאם ,עלעיניפ ןגאז ןלעװ םאװ ?םארבא ןגאז טעװ םאװ
 ?האל עמומ — יז ןפור סאװ ,ךעלדײמ ןוא רעבײװ עלא יד ,אמח ,הנח ,על׳תנ
 טימ ןטליש יז טע׳מ .קעלק ןעײפש טע׳מ .ןטסיופ יד ןיא ןכאל טעװ עשראװ
 זיא ענעי ?םײה םעלעשאב םעפע ןעמ טכערבעצ יװ ןוא ,ונ .תוללק עטיוט

 .רעדניק ענייז ןופ עמאמ יד טראפ זיא יז רעבא ,בלאק א ,לבײװ שיראנ א עקאט
 ... ? םישעמ עלא טגעװ ןוא טעז סאװ ,למיה ןיא טאג א ןאראפ ךאד זיא רשפא
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 !ןושל גנאלרעד — טגערפעג לפאק טאה — ? וטסרעפטנע סאװ —
 .ןדער וצ גנירג זיא׳ס —

 .ײװצ־סנײא ןרעװ טכאמעג ןאק׳ס —
 סעפע ךאד טסאה ? סעצינװאבױל ענײד טימ ןײז טעװ סאװ ןוא ׳ונ —

 .ץוט ץנאג א
 .הרפכ ןגאלש ןעמעלא טימ ךיא לעװ ׳ןבאה ךיד ל׳כיא זא —

 ...חוטב יוזא ׳שינראג ןיב ךאי —
 ׳טגנאלרעד ריא טאה לפאק סאװ ׳ןטאנקנאב ראפ יד ןעמונעג טאה האל
 ׳רעיופאק ןעמוקעג ײנסנופ דײר סלפאק ןענײז ןסיורדניא .םײה א קעװא זיא ןוא
 ־עג האל טאה — טכערעג זיא לפאק .ןריהעג יד טרעבגעעג ׳ףראש ןראװעג
 ־נא ןלעװ ׳שינ רענײק ךימ טעװ ,ןעװ־סאװ־רעדײא .טלא רעװ׳כ — .טלמרומ
 ליװ עשאמ סאװ ״דלוש ןײז זיא׳ס .קילגמוא ןײמ זיא לאירבג השמ רעד .ןקוק
 רעד וצ סע טבײרט ׳ןטאט א ראפ קאינב אזא טאה׳מ זא .בוטש יד ןענאק טשינ

 .דמש
 ־עג זיא האל ראנ ׳געװ לציפ א זיא עלפעשט רעד וצ עקסװאבישזג רעד ןו§
 .עקסװארימ ,רעיוט םענרעזײא ןרא§ ,עניאנג רעד ךרוד ־ םורא ןוא םורא ןעגנאג
 יז .לבלעװעג־שאנ א ןיא רעסאװ־עדאס ןעקנורטעג ןוא תובדנ טלײטעג טאה יז
 א ײב האיצמ א טפאכעג ןוא יוג א ײב ץירקאל קיטש א טלדנאהעגנײא טאה

 עלעגיפש א שאט ןופ ןעמונעגסיורא טאה האל .לפע טנופ ײרד ן ןירעציז־קראמ
 ,זדלאה ןסײװ א ,ןקאב עטיור טאהעג ץלא ךאנ טאה יז .טלגיפשעגנא ךיז ןוא
 יד רעבא .יורפ עשפיה א זיא יז :ןיבמ א זיא לפאק .סעקסיפ עטעװראלקעג
 יז .סקא ןא ,המהב א זיא יז .טצעזעג ןרעװ ןטילבעג יד ןוא קעװא ןפיול ןראי
 יז טלאװ יאװלה .ערדוכאל םעד ײב ןרעטסניפפא גנאל יוזא טראטעג טשינ טאה
 .רעלײװ ןעװעג טציא ריא טלאװ ,ראי עטשרע׳ס דלאב טעגראזעגסיורא םיא

 סאד טמעראװעג ןבאה דײר סלפאק .ריא ןיא טכאק׳ס יװ טליפעג טאה האל
 ־עג ןבאה ךעלצעלק יד .גנירג ןראװעג ןענײז סיפ יד .ספאנש יװ ,דײװעגניא

 .ףיט טמעטאעגנײא טאה יז .ראוטארט ןפיוא טפאלק
 ־נײה ךאנ — .לוק ןפיוא ןאטעג גאז א יז טאה — !ףוס א ןעמענ טע׳ס —

 ...!ךאװ עקיט

2 
 ןעמוקעג ,גאט ןקידנכאװ ןדעי יװ ,זיא לפאק .תופוס דעומה־לוח ןעװעג זיאים
 טשינ זיא ןאט וצ סאװ ךס א .ירפרעדניא רעגײזא ףלע עיראלעצנאק רעד ןיא
 ־הריד ןײק טלאצעג טשינ ןבאה רעזײה סמלושמ ׳ר ןיא ןראטאקאל יד .ןעװעג
 ־כײפש ,ןעײרעקעב ,ןבלעװעג ןופ ןלאפעגנײרא זיא הסנבה לסיבא רעבא ,טלעג
 ,םישרױ יד ןשיװצ טלײטעצ לפאק טאה שדוח א לבור טרעדנוה ראפ יד .סרעל
 םאװ ,הכלמ־רתםא ןעמוקאב טאה עמום עטסערג יד .שינעפרעדאב ןײז טיול ןדעי
 ןגארקעג טאה ןטסקינײװמא .ףאלש־ןכוםמ ןעװעג זיא ,לאױ ,רעריא ןאמ רעד
 רע טאה ,עילימאפ רעד טימ טקיטראפעגפא ךיז טאה לפאק יװ םעדכאנ .םארבא
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 ־עג ,טאשטש ןפיוא טנכערעג טאה רע .תונובשח ענעגײא ענײז וצ ןעמונעג דיז
 ? לדיל־רעטאעט א טמורבעגרעטנוא העכעל־זאנ יד ךרוד ךיור םעד ןזאלב

 ׳ײברעד דום א זיא םע
 ...ײפש־ןוא־ײק א זיא םע

 טכארטעג ןוא לוטש םטאקשומ םלושמ ׳ר ףיוא ןםעזעג יוזא זיא לפאק יװ
 יד ףיוא טרעהרעד ךיז ןבאה ,עטױלאװ העטנעצארפ ׳ןקעטאפיה ׳ןרעײטש ןגעװ
 ־עגפיוא ךיז טאה ריט יד .טקוקעגמוא ךיז טאה לפאק .טירט עקראטש פערט
 האל .לדנגער ןיד א ןלאפעג זיא ןםיורד ןיא .ןעמוקעגנײרא זיא האל ןוא טלארפ
 ןגארטעג טאה יז .טעקאשז םענעלוקאראק א ןאטעגנא םנטײצאב טאהעג טאה
 םרישנגער א ןטלאהעג טנאה רעטעקשטנעהאב רעד ןיא ןוא רעדעפ א טימ טוה א
 .טצופעגםיוא יוזא ןעזעג טשינ גנאל ןיוש יז טאה לפאק .ןטנעה ןרעבליז א טימ

 .טלעטשעגפיוא ךיז טאה לפאק
 ־יואװ ןוא ןפורעג האל טאה — :דיומעלאכ ןטוג א ׳עלעפאק ׳ןגראמ־טוג —

 .טלכײמשעג שירעל
 ׳טראװ שדוק־ןושל א טצונעג לפאק טאה — ׳םתא םג ״דאל האי טוג —

 .טםאפעגנײרא טשינ ךיז טאה םאװ
 ןיציבר ׳אק ןוא ,יבר ׳אק ׳שינ ןיב׳כ ז טלעטשעגפיוא ךיד וטםאה םאװ —

 !׳שינ ךיוא
 .םניציבר טנזיוט ןופ רעםעב וטםיב רימ ײב —

 .טםנרע ןראװעג עגר ןײא ןיא זיא םיגפ םהאל
 ־עג טימ טעמכ ,ךיוה ןאטעג גאז א יז טאה — !לפאק ,םיוא ךימ רעה —

 -רימ וצ ןײמ׳כ ? רענעגײא רעד ץלא ךאנ טםיב וד — .רעזײב
 .האל ,טםײװ וד ? ריד וצ ךיא —

 ? ביל לםיבא ץלא ךאנ ךימ טםאה —
 .רעטיצ א ןאטעג טאה לפאק

 .ךם א —
 !רעהא רעדא ןיהא .קע ןא ןכאמ ןעמוקעג ןיב ךאי זא ,ןםיװ ײז ,יוזא ביוא —

 .ךײלב ןראװעג זיא לפאק
 .לוק טקיטשראפ א טימ טגאזעג רע טאה — ,הרושב עטוג א זיא םאד —

 .פיל רעטשרעטנוא רעד ףיוא ןעגנעה ןבילבעג םיא זיא םאריפאפ רעד
 קנילפ ,רעלאװאק־׳דשעמ ןהאל וצ טנאפשעגוצ ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא לפאק
 ןענעפע וצ ןםעגראפ טשינ וליפא טאה רע .טעקאשז םעד ןאטםיוא ריא ןפלאהעג
 ןרעטניה ןופ רעדעפײלב יד .לקניװ א ןיא טלעטשעגקעװא םיא ןוא םריש םעד
 ןגעק ןענאטשעג זיא האל .ןגיל טזאלעג יז טאה רע ןוא ןלאפעגפארא זיא רעיוא
 ןאטעגנא טאהעג טאה יז .םעזוב ןםיורג א ,ןטפיה עטײרב טימ ,עטקאפעג א םיא
 זא ,טגאזעג לאמא לפאק טאה םעד ןגעװ םאװ ,דײלק ענעטעמאם־ץראװש םאד
 ענעטנאילירב יד טלבמאבעג ךיז ןבאה ןרעיוא יד ןיא .דליװ םיא טכאמ׳ם
 יז זא ,טקרעמאב לפאק טאה ,םעקשטנעה יד ןגיוצעגפארא טאה יז ןעװ .גנירעיוא

 !ןאטעג גאז א טאה יז .לגניר־ןישודיק םעד ןא זיא
 .ןציז ׳שינ וליפא ךימ טםטעב .םיוא ץלא טםריפ .לזמ־ףירט א טםאה —
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 .עטסאבעלאב יד טםיב וד .האל ׳ךיד ץעז —

 ןענײז רימ ׳לפאק ,םיוא ךימ דעה .טײקשיטאבעלאב ןײמ וצ ךארב א —
 -רעדניק־םיפולמ ׳אק ׳שינ עדײב ןיוש

 .ןײנ —

 .ןענעכעררעביא טוג ךיז רימ ןזומ ,טײקשיראנ א פא ןעוט רימ רעדײא —
 באה׳כ .ןגיוא ענײמ ףיוא קוק א וט .ןפאלשעג טשינ טכאנ עצנאג א טנײה ןיב׳כ
 ראפ לאמ ןײא זומ׳כ .ןרילראפ וצ םאװ ׳שינראג באה ךאי .טרעלקעגכרוד ץלא
 באה ,הטרח טםאה ,לפאק ,וד ביוא ראנ .ץלאטש ןטםופ םעד ןפראװקעװא לאמעלא
 -םײה א ןכערבעצ וצ גנירג יוזא טשינ זיא׳ס .׳שינראג ,רוםא ,ריד וצ ךאי
 ןײמ ןיא גאט רעטםכעלקילג רעד זיא סאד ״דטרח ׳אק ׳שינ באה׳כ —

 .ןבעל

 .הליענ וצ רופכ־םױ יװ םיוא טםעז ? ךײלב יוזא וטםיב עשז־סאװ —
 ...ךײלב טשינ ןיב׳כ —

 םוצ ןעלערהא טימ קעװא ןוא הנשה־שאר ראפ ןביוהעגפיוא ךיז ט׳רע —
 ךימ ט׳רע זא ,רעגיומש רעד ,טנײמ רע .טנײה זיב טראד רע טציז יוזא .ןיבר
 ׳אק ןראפרעבירא טנײה ךאנ ל׳כאי .ןגאלק םיא ךאנ ל׳כאי ןוא הנוגע ןא ןזאל

 !גונעג זיא ראי קיצנאװצ ןוא ףניפ .טג א ןבעג ןסײה רימ ןוא ענװערדאלאיב
 .לכש םוצ ןעמוק טםעװ זא ,טםואװעג לאמעלא באה׳כ —

 ץלא ךאי באה טבעלעג טאה עטאט רעד גנאל יװ ? טםואװעג וטםאה יװ —
 ןלאז .רעטלע רעד ףיוא ןײז רעצמ טלאװעג ׳שינ םיא באה׳כ .ביל ראפ ןעמונעג
 טכענ ןיב׳כ .ןגיװשעג ןוא ןטילעג באה׳כ .ןגיוא יד ןכעטשםיוא ׳שינ םיאנוש

 ־הװלמ ףיוא טפעלשעגמורא ךיז ט׳רע .טכאמעג םאנ ןשיק׳ם ןוא ןעװעג ךאװ
 ןגעלעג זיא ץלא .םײה רעד ןיא יװ ,ענװערדאלאיב ןיא ןסעזעגפא רעמ ,ס׳הפלמ
 ,טעדאיעג ךימ :ךאז ןײא ןאטעג ט׳רע .הםנרפ^ יד ,בוטש.יד :פאק ןײמ ףיוא
 .רע יװ םינלטב עניוזא ןםקאװםיוא רעדניק ערעגנױ יד ׳שינ זאל׳כ סאװראפ
 ךאי ליװ ,ןבעל וצ טרעשאב רימ זיא׳ם לפיװ :גונעג םאד ךאי באה טציא

 ...!היח א יװ ׳שינ ,שטנעמ א יװ ןבעל
 .טכערעג טנעצארפ טרעדנוה —

 ־ראפ טװאורפעג טאה רע .ןײנ ףיוא יװ פאק ןטימ ןאטעג לקאש א טאה לפאק
 טאה רע .ןשאלעגםיוא טאהעג ןיוש ךיז טאה׳ס ראנ ,םאריפאפ לטשער סאד ןעיצ
 טפאטעג טאה רע .ןענופעג טשינ ײז טאה רע ראנ ,ךעלעבעװש יד ןכוז ןעמונעג
 טימ ןלאפעגפארא זיא טאשטש רעד .דאלפוש ןיא טרעטשינעג ,סענעשעק יד ןיא

 .טמושזעג ןוא טײרדעג ךיז לײװ א ןבאה ךעלדער יד .קאנק א
 ? וטסכוז םאװ ? ריד זיא םאװ —
 !ײז ןענײז טא .םעקלאפאז יד —

 טסדער וד יװ ראי קיצנאװצ־ןוא״טכא .טרעדורעצ יוזא ןײז ׳שינ טספראד —
 .השרד א טגײלעגקעװא וטםאה רופכ־םױ ראפ טשרע .עביל רעםיורג ןײד ןגעװ
 •אנוש ׳אק ןרעװ ׳שינ ריד רוםא ךיא לעװ ,םעװקאב ׳שינ ריד זיא׳ם ביוא ראנ

 .ןצראה ןצנאג ןטימ ראנ ןעמ טוט ןבאז עניוזא

 !םע טםגאז וד סאװראפ ,האל ,׳שינ סײװ׳כ —
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 !םירוביד עראלק ןרעה ליװ׳כ ז וטםרעפטגע םאװ /שינ ךיוא םײװ׳כ —
 .געט ראפ א ןבעג רימ טם&ראד .ץלא ףיוא טײרג ןיב׳כ —

 5 ךאז ןײא ליװ׳כ !טשינ טנערב׳ם .ןכאװ ראפ א וליפא ןבעג ריד ןעק׳כ —
 ׳שינעטלאהםיוא ריא ןבאה ףראד יז .הלװע ן׳אק ןאט טשינ בײװ ןײד טםלאז

 !טיונ ׳אק ןופ ןםיװ ׳שינ ראט יז .רעדניק יד ןוא ךיז ראפ
 .ןלעפ טשינ ךאז ןײק ריא טע׳ם —

 ? טג א ףיוא ןײטשאב ט׳יז זא ׳וטםײװ ןענאװ ןופ —
 .ןםיװ טשינראג ןעמ ןאק םיוראפ ~

 רעד ןיא טאלג טדערעג טײצ עצנאג יד ,םע טםײה ׳טםאה .עז׳כ ׳ונ —
 .ןײרא טלעװ

 .האל ׳ןײג —
 קירוצ ראי קיצגאװצ טימ ךאי ןיב יאדװא .ךיד טשטעװק ׳ךיא עז ,םעפע —

 .רענעש ןוא רעגנױ ןעװעג

 .ןײש לאמ עלא וטםיב ןגיוא ענײמ ןיא —
 ןענײמ ׳שינ טםפראד .ןטנעמילפמאק ףיוא טײצ ׳אק ׳שינ טציא זיא׳ם —
 באה׳כ .טכאנ־ךאװ א טאהעג באה׳כ .טירש אזא ןכאמ וצ רימ ראפ טכײל זיא׳ם זא
 טלא רעװ׳כ .עלעבײװ גגױ ׳אק ׳שינ ןיוש ןיב׳כ .גנאלש א יװ ןפראװעג ךימ
 ׳טגאז׳מ .עקשטארג עגעי ןרעװ טעװ ׳ןאט ׳שיג לאז׳כ םאװ .ראי קיצרעפ־ןוא־ריפ
 ־גיװש א ראפ ךיד ןטלאה עלא .ראנ א טציז ןגולק ןדעי ןיא ראנ .עגולק א ןיב׳כ
 וטםרעװ םאװ .טביולגעג ריד באה ךאי רעבא ׳טראק רעד ןיא םאװ ׳בגג א ,רעלד

 .ןקידײלאב ׳שינ ךיד ליװ ךאי ? םאלב יוזא
 ן בנג א ראפ ךימ טלאה רעװ —

 .׳שינ ךאי יןעד זיא םאװ —
 .בנג א ןיב ךיא —

 .טםורב רעד ןיא םעלק א ןאטעג טאה ןהאל
 ? טעבנגאב וטםאה ןעמעװ —

 .ןטאט םענעגײא ןײד —
 ן יוזא ךיד טםלציװ וד —

 ...ײז ןםײװ אמתםמ ,ןגאז עלא זא —
 ןופ ראנ ײז ןלאז ,רעלײמ ןבאה ןשטנעמ .יוזא ׳שינ ײז ,ןיורק עלעפאק —
 ןעמ טאה זדנוא ףיוא .רבדל רוםא םענײא ןדעי ףיוא םיוא טדער׳מ !ןײטש ןטניה

 .רעטכאט ןײד זיא עשאמ זא ,טגאזעג
 .רעטכאט עליואװ ץנאג א —

 קעװא ׳שינ טםליװ וד ביוא ? ריד זיא םאװ ־ לפאק ,תמא םעד רימ גאז —
 .דום א ץלא ךאנ זיא לײװרעד .לעטשנא םעד ׳שיג ךאמ ,םײה רעד ןופ

 .דום ׳אק ןײז גנאל ׳שינ טע׳ם —
 ? וטםנײמ םאװ —

 .עלאם רעניװ רעד ןיא ןבאה־הנותח ן׳רימ —
 .הנותח עליטש א ןכאמ השורג א ןוא שורג א ? פארא ןעניז ןופ טםיב —

 ?ןעלעשאב ףיוא תונמחר טםאה ?ךיד טקינײפ םאװ
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 .ןטלאהפא ׳שינ ךימ׳ט םאד ראנ ,ךיא באה תונמחר —
 .סעצינװאבויל ץוט א ךאד טסאה ז ןצעמע ןיא טבילראפ וטסיב רשפא—

 .ץוט בלאה א ׳שינ ולי6א —
 טםאה וד זא ׳ןגאז לאמעלא רימ טסגעלפ .ןײטשראפ וצ ןא ביוה ךאי —
 ,זיא ללכ ןײמ .גאטליואװש ראפ יוזא טאלג .טםנרע טשינ טסמענ וד סאװ ׳ןעיורפ
 ׳שינ םאד זיא ׳ןראי עגנאל יורפ א טימ םורא ךיז טריפ ליבסנאמ א ןעװ זא
 ,לחומ רימ ײז .ןםיװ ליװ׳כ ׳שינ ,םיקםע ענײד םײװ ךאי ׳שינ .לכעליפש ׳אק
 ״דבקנ אזא זיא טבילראפ טסיב וד ביוא ראנ .ןכאז עניוזא ןופ ךימ טלגימ׳ס ראנ
 םטאקשומ םלושמ ׳ר טראפ ןיב׳כ .רעטכעלעג עשיטײל׳ם רימ ןופ ׳שינ ךאמ

 ירעטכאט
 .ארומ ץיק טשינ םענײק ראפ באה׳כ ןוא טבילראפ טשינ םענײק ןיא ןיב׳כ —

 ? ארומ ןגעװ טדערעג ןעד טאה רעװ —
 ?ץינ —

 ? לאירטיװ טימ ןםיגפא ךיד ט׳יז ז זיא םאװ —
 ? וטסרעדיולפ סאװ ? יז רעד זיא רעװ —

 ־םיורא .רימ ראפ וטסטלאהאב סעפע זא ׳ןיוש עז׳כ .לפאק ׳סיוא ךימ רעה —
 ?ךאז ןײא וט .ליװ ךאי טשינ ׳ןאק ךאי טשינ זיא תמא םעד ריד ײב ןגירק
 םיא ל׳כאי .טליבעג ראנ ,טדערעג ׳שינ באה׳כ זא ,ןטכוד ריד ךיז לאז .גײװש

 .ןאט וצ ׳שינ םאד טאה ריד טימ ראנ ,יאם־יװ־יאס ןטגפא
 !הטרח ,אזלא ,טםאה וד —

 ...ךאי ןײז לאז —

 ןיב׳כ טײצ .ןא גאט ןטשרע ןופ טאהעג ביל ךיד באה׳כ .ץיז ,׳שינ ףיול —
 ־נאפ טכאנ עדעי באה׳כ .ריד ראפ ןאטעג ץלא באה׳כ .ןטאט ןײד וצ ןעמוקעגנא
 םאד יוזא יװ טשינ םײװ׳כ ...סעכלעװ ׳טנעמאמ אזא ןעמוק טעװ׳ם זא ,טריזאט

 ...רעװש סאבעלאב םעד ףור׳כ זא ,ןעמולח רימ ךיז טגעלפ׳ס .ןעגנערבוצסיורא
 ,שאט םעד טנפעעג טאה יז .ןרערט טימ לופ ןראװעג ןענײז ןגיוא םהאל

 .זאנ יד טצײנשעג ,לכיט א ןעמונעגסיורא
 ? טולב׳ס רימ וטםפאצ עשז־םאװראפ —

 .תרשמ א ןבײלב לאמעלא ריד ראפ ל׳כיא —
 .פיר רעטביז רעד ײב ןא ךימ טסמענ ? וטםדער סאװ —

 .בנג א ןיב׳כ זא ,טגאזעג טשרע טםאה —
 .טאהעג הנותח טשינ בנג ׳אק טימ טלאװ ךאי ?טגאזעג באה ךאי —

 .ריד בילוצ םע זיא ,טעבנגעג באה׳כ ביוא —
 טימ ץאק א יװ רימ טימ ךיד טסליפש ? טעבנגעג ןעװ ? טעבנגעג םאװ —

 .זיומ א
 קירוצ ,לבײרט סאד ןביוהעגפיוא טאה לפאק .ןעגנולקעג טאה ןאפעלעט רעד

 ,לקעד ןפיוא קילב א ןאטעג ,רעגײז םעד ןעמונעגםיורא טאה רע .טגײלעגקעװא
 ־בלאה ןהאל ףיוא טקוקעג טאה רע .ענעשעק־לטםעװ ןיא טקעטשעגנײרא רעדיװ
 ןקאב יד ןיא ןרילאק יד .פיל יד ןםיבעג טאה רע .קירעגײנ־בלאה ,טריװראפ
 גנאלראפ רעשילרעטםיוא ןא .ךעלטיור ,יורג ,סײװ ןראװעג ׳ןטיבעג ךיז ןבאה
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 רע זא ,ןעמונאב טאה לפאק •ןײז וצ הדותמ ריא ראפ ךיז :ןעמונעגנא םיא טאה
 טאה רע רעבא ,ןרעיודאב רעטעפש ט׳רע ,שינעלײא ןיא םעפע ןאטפא טײג

 .גנוצ רענעגײא רעד רעביא טבאמ יד ןריולראפ יװ לאמ ןטשרע םוצ
 .ןגאז סעפע ריד ליװ׳כ ,האל —

 .גאז ,ונ —
 .טלעג םעראב .לבור טנזיוט קיצכעז רעביא בוטש ןיא ןגיל באה׳כ האל —

 .ןעמערב יד ןביוהעגפיוא טאה האל
 .ריד ןיגראפ ךאי ? םאװ זיא ,ונ —

 .טלעג סנטאט ןײד זיא׳ם —
 .ײטשראפ ךאי —

 ך טציא וטסגאז םאװ —
 .טלקאשעגפא ךיז טאה האל

 ? הבושת טםוט ? סאד וטסלײצרעד םאװ וצ —
 .ור ןײק ןבאה טשינ לאמנײק לע׳כ .ןבײלב טשינ עשראװ ןיא אד ןאק׳כ —

 ?ןאט וטםליװ םאװ —
 .עקירעמא ןײק קעװא —

 .דײװעגניא ןרעביא טינש א ןפאלעגכרוד זיא ןהאל
 ? ןײלא —

 .דיד טימ —
 .המחלמ א׳ם ? יוזא יװ —

 .ריבים ךרוד ןרא§ ןאק׳מ —
 .רעטרעװ ערעדנא ,ונ ,ונ —

 ?וטסרעפטנע םאװ —
 ...זזדלאה ןזיב ץומש ןיא קעטש׳כ ?ןרעפטנע וצ ךאי באה םאװ —

 יז טאה לעק ןיא ליונק רעד .ןטלאהנײא טנאקעג טשינ רעמ ךיז טאה האל
 ןאטעג ךיז ןבאה ןרערט יד .טעשעהעצ ךיז טאה יז ןוא קיטש ןטצעל א ןאטעג
 ־רא5 טאה יז .ןםירעגםיורא ריא ןופ ךיז טאה ליוהעג טקיטשראפ א .סאג א
 טכאמראפ ןוא ןענאטשעגפיוא זיא לפאק .טנעה עדײב טימ םינפ םאד טלעטש
 ןעמונעג טאה רע .טלאפש א ףיוא טנפעעג ןעװעג זיא םאװ ,רעטסנעפ סאד
 .טכײל־הנושמ ןראװעג לאמא טימ םיא זיא׳ם .קירוצ ןוא ןיהא ןענאפשמורא
 ־ליומ יד ןיא ןזיװאב ךיז טאה עלעכײמש א .םאריפאפ א טרעכיורראפ טאה רע
 טקירדעג טאה םאװ ,טסאל א יװ טריפשעג ךעלרעפנײשאב טאה רע .ןעלקניװ
 .טשינ־וצ ןראװעג ,טרעליוקעגפארא ךיז טאה ,טײז רעקניל רעד ןיא ץעגרע
 יד :דרע׳רד ןיא ץלא באה׳כ — .טכארטעג רע טאה — ןצעזנײא ךימ יז לאז
 יד ןיא ןצלאזעג ןראװעג םיא זיא לאמא טימ ...ןבעל עצנאג׳ס ,טלעג׳ס ,עביל
 טגײלעגקעװא ,ינק יד ףיוא פארא־זאל א ןאטעג ךיז ,ןהאל וצ וצ זיא רע .םעיװ
 םיא ףיוא טאה םנםעגרא&־גנאל ןוא סשלגנײ םעפע .םיוש ריא ףיוא ןרעטש םעד
 טעלגעג ,ראה ענײז ףיוא טנעה יד טגײלעגפיורא טאה האל .ךיוה א ןאטעג
 ־עג עטנאקאבמוא ןא ןעגנאגעגפיוא זיא ןעלפאק ןיא .רעגניפ־ןציפש יד טימ
 .טנײװ רע יצ ,טלכײמש רע יצ טסואװעג טשינ ןײלא טאה רע .טײקטרעטײל
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 ןקאב סהאל .פאק ןײז ןביוהעגפיוא ׳ענירפושט רעד ײב ןעמונעגנא םיא טאה האל
 עמאמ יד ןעזעגםיוא טאה יוזא .טכאלעג ןבאה ןגיוא יד ראנ ׳םאנ ןעװעג ןענײז

 .הניחת רעד ײב בוט־םױ

 ׳טגערפעג האל טאה — ? עקירעמא ןיא ןאט רימ ןלעװ םאװ .עלעפאק —
 .טרעפטנעעג טאה לפאק ןוא

 ...ןבעל ײנ א ןביוהנא ץרימ —

 \2יצ1ןגץוצ זנ\21נ1 לטיפאןן

 רע זא ׳ןקענאי ,םענײז ןוז םעד טגאזעג טאה יקצישזאז װאלםישזדז ןאפ רעד
 רעשידײ רעד טימ ןבאה הנותח לאז רע ׳ףיורעד ןײגנײא טשינ לאמנײק טעװ
 טדערעג טאה יקצישזאז ןאפ רעד .ןפיוט ךיז לאז יז ןעװ וליפא ׳ןעשאמ ׳רעטכאט
 ־פא ןוא טנעיער א ךאנ ןקיש רע טעװ בולש םעד ךאנ גאט א ? רעטרעװ עראלק
 םאד טעװ ׳ןקענאי ׳םיא ראפ .ןאלאפ ׳רעטכאט רעד ןגעמראפ עצנאג סאד ןבײרש
 ־רעד ןוא ןדער וצ טײהניואװעג א טאהעג טאה רעטלא רעד .ןסאלשראפ ןײז זיוה
 ־ףורםיוא ׳ךעלעטניפ ,ךעלקיסאפ ריפאפ ףיוא טפיטשײלב א טימ ןענעכײצ וצ ײב
 ־עג זיא רע .דײר ענעגײא יד טריפארגאנעטם טלאװ רע יװ רעגײטש א ,סנכײצ
 ־ראפ וצ ,ןעמולב טימ קאר־ןגראמ ןשידאמטלא ןא ןיא שיט־בײרש םײב ןסעז
 ןבאה םיפ עםעװראב יד .עקײרק א טימ טלטראגעגמורא ,ןפײלש טימ ןעלפענק
 ראה עיורג ראפ יד .ןענאפמאפ טימ ךיש־קעטש ענעשױלפ ראפ א ןיא טקעטשעג
 יד רעטנוא .ךעלבלעג ןעװעג זיא םינפ עגנאל םאד .ןענאטשעג ןענײז ךילפ ןפיוא
 עקידײל ןעגנאהעג ןבאה ,ןעמערב עטכידעג טימ טלעטשראפ ,ןגיוא עקיכעטש
 ענעכארקעגםיוא־בלאה יד .טיור ןוא בארג ןטנוא ןעװעג זיא זאנ יד .סעבראט
 ןוא טדערעג טאה יקצישזאז ןאפ רעד .ןרעטיצ טרעהעגפיוא טשינ ןבאה ןםנאװ

 .טעשודעג םיא טאה טםוה רעד
 ־שידײ רעד ןוא עילימאפ ןײד ןשיװצ ןבײלקםיוא טזומ וד ,רענײמ ןוז —

 !טראװ טצעל ןײמ זיא םאד .עק

 ןא ןאד ךאד יז זיא ,ךיז טפיוט יז ביוא י םאװראפ ,שוטאט ,רעבא —
 .עקירעזדנוא

 !אטםאב ןוא ,ךוד רעײז ,טולב רעײז טנײפ באה׳כ .ןענעק טשינ ײז ליװ׳כ —
 לאז םאװ ,לדײמ ךעלטסירק ןײא ןײק ןליופ ןיא ןעניפעג טשינ טםנאק וד ביוא

 ...ןאד ...ןאד ,ןלעפעג ריד

 ןוא טםוהעצ ךיז טאה רע .ןקידנעראפ טנאקעג טשינ טאה יקצישזאז ןאפ רעד
 .רעקיטאמםא ראנ ןםיױו׳ם םאװ ,תמא ןא ףיוא יװ ,פאק ןטימ ןעלקאש ןעמונעג
 ־עגקעװא טאה רע .לטםעק־ײפש ןיא ןגיפשעג גנאל ןוא טכײקראפ ךיז טאה רע
 עלאמש יד .רענעפע־ךוב םענרענײב א ןביוהעגפיוא ןוא לדנעפ־בײרש סאד טגײל
 טאה זדלאה ןיא לגראג רעד .ןרעדא טימ לופ ,ךעליולב ,קיכאנק ןעװעג זיא טנאה
 ןאפ רעד טאה שינעכעד ןצנאג םעד ןטימ ןיא .ןעגנורפשעג ,טלקאשעג ךיז
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 זיא׳ם .ז§א םיא ראפ ןגעלעג זיא םאװ ,ךוב םעד ןיא קוק א טפאכעג יקצישזאז
 .חלג א ןופ ןבירשעגנא ,רערעיומ־ײרפ יד ןופ עטכישעג יד ןעװעג

 בלאה טדערעג יקצישזאז ןאפ רעד טאה — ז ןדײ יד ,ןבאה ײז ןליװ םאװ —
 ראפ ןעװעג עכעלטםירק םאדלא זיא ראי טנזיוט ײװצ — ךיז וצ בלאה ,ןוז םוצ
 יז זיא ,ןײװ שאלפ א ףיוא קוק א ןאטעג טאה רענײא רעזדנוא ןעװ .ףירט ײז
 טגעמעג דײ רעד םאד טאה ,תועט א טכאמעג טאה טםירק א זא .ןײרמוא ןראװעג
 ...!טעפש־וצ .רעדירב ערעזדנוא ןרעװ לאמא טימ ײז ןליװ טציא .ןענעבנגוצ

 .ןעשאמ טימ ןאט וצ טשינראג טאה םאד ,שוטאט —
 ,ךיירקנארפ ןיא ןענאםאמ עשידײ יד ןופ :ענעגייא יד עלא ןענייז ייז —
 טריגיאור ןבאה ײז .עטאלב ןיא ךיז ןליפש םאװ ,ךעלעדײ ענײלק יד וצ זיב

 ...!ײז בילוצ קנארק ןיב׳כ .ןליופ
 .ןדײ יד טשיג ,יקצאביר קילאטאק רעד טביוראב טאה זדנוא —

 ,ריד ראפ טקערטשעג ןבעל ןײמ באה׳כ !רעשירעטערראפ ןוז ,גײװש —
 ןופ רעדליב טםלאמ .ןדיומ עשידײ ןוא םענאטאלראש טימ םורא טםפיול וד ןוא

 ...!ןעגנערבנײרא זיוה ןיא ךאמש יד וטםליװ טציא .ןרוה עטעקאנ
 !רעטרעװ יד טימ ךיד ןכער ,רעטאפ —

 רענעכארבעג רעטלא ןא ןיב ךיא ? ןגאלשנא ךימ ? ןאט רימ וטםעװ םאװ —
 ,ןליופ ןופ ןוז רעײרטעג א ןעװעג ןיב׳כ זא ,ץלאטש םעד טימ בראטש׳כ .ןאמ
 םעד זדגוא ףיוא טקישעגגא ךעלעדײ יד ןבאה םאד .קעלאכאפ רעשידײ א טשינ

 -קלאפ עשיליופ םאד ןעגנערבמוא לאז רע ,שטײד
 .ןעמוקעגנײרא זיא אקצישזאז ינאפ יד

 ־רענעד םאװ .עקראװאב זאלג א קנירט ,לרעטאפ ? רעדיװ ןיוש זיא םאװ —
 ? קענאי ,םיא וטםריװ

 .ןדער וצ ביל טאלג טאה רע .טשינראג םיא וט׳כ —
 גיוא ןײק ןאק ,רע טםוה טכאנ עצנאג א .גײװש רעםעב ,עלעדנוז ,וד —
 *ןדער וצ םאװ אטשינ .ןװרענ יד ףיוא םיא וטםליפש גאטײב ןוא ןאט־וצ טשינ

 !ןוז רעטוג א
 .טראװ ןײא טגערפעג זיולב םיא באה׳כ —

 ־יאם טשינ טםכראה וד .לאמא־רעבא ןוא לאמא־רעדיװ טםגערפ וד —
 !יאם־יװ

 א טימ עיוג עראד ,ענײלק א ןעװעג זיא אקצישזאז אראבראב ינאפ יד
 יז טאה ראפרעד רשפא .עקשידײ א ןופ ןגיוא עניורב ראפ א טימ ןוא לזענ טיור
 ךעלטשער יד .םעקרעשטאפ רונש א ףיוא םלצ ןצראװש א ןגארטעג קידנעטש
 א ןיא ןטניה ףיוא טײרדראפ ןעװעג ןעגײז ,יורג־בלאה ,ץראװש־בלאה ,ראה
 זיא יז .ןעלםילש טנוב א ןעגנאהעגפארא טאה עילאט רעד ןופ .לקערג קיציפש
 ןעװעג ןיוש זיא ןרעטש רעד רעבא ,ןאמ ריא ןופ רעגנײ ראי ןצפופ טימ ןעװעג
 .ןשינעליוה ןענאטשעג ןענײז ןעלקניװ־ןגיוא יד ןיא .ןשטײנק טימ טעריװעגכרוד
 טנגעג רענילבול ןיא קעטנאיאמ ןופ םיורא זיא עילימאפ יד םאװ ,טײצ רעד ןופ
 זיא יז .טקגערקעגרעטנוא אקצישזאז ינאפ יד טאה ,עשראװ ןיא טצעזאב ךיז ןוא
 עשיטאטש־םיורג ,ןטידנאב ,תופרש ,םיבגג ראפ קערש ןײא ןיא ןעװעג לאמעלא
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 םאד וצ־ןביור ןוא קינעשרא טימ סעטסאבעלאב יד פא ןעמס סאװ ,ןטםניד
 ןעמאזוצ ,״יקםװאשראװ רעירוק״ םעד טנעײלעגםיוא גאט ןדעי טאה יז .גנוריצ
 .״ישארג אװד״ יד עקשזורטם רעד ײב טגראבעג ךיוא טאה יז .ןםנאנא יד טימ
 ײט זאלג א ןאמ ןראפ טלעטשעגקעװא אקצישזאז אראבראב ינאפ יד טאה טציא

 .ךלימ טימ
 •ןעמעראװרעד ךיד טע׳ס ,עלעטאט ,קנירט—

 .ןעקנארטעג עלא יד ןופ קידלביא רימ טרעװ׳ם ,ךא —
 וצ גאט ןופ רערעײט טרעװ ךלימ ,עשזאב ,ךע .טםוה ןײד ראפ טוג זיא׳ם —

 .ײט ןײק ןײז טשינ דלאב טע׳ס ,טגאז׳מ .גאט
 .טפאכעגרעטנוא יקצישזאז ןאפ רעד טאה — !ןײז טשינראג דלאב טע׳ם —
 א ,בנג א ,שטנעמ רעד ןראװעג זיא רעביור א .טשינ ןעמ טלאצ תובוח ןײק —
 רעיופ רעזדנוא סאװ ,זײפש יד ןטלאהאב ןטנאלוקעפש עשידײ .רעדײנש־לגראג

 .םײװש טימ טכארבעגםיורא טאה
 .ןעזעג ןײלא ךיא באה ,ןסאג עשידײ יד ײבראפ ןיב׳כ .עלעטאט ,תמא —
 א ןײרא טשינ ןזאל ןוא דרעב עלעג יד טימ ןבלעװעג יד ײב ןעײטש ןדײ יד
 ,רחוס :םעגײא גערפ׳כ .לפאטראק ,רעקוצ ,לעמ םרעלעק עלופ ןבאה ײז .דנוק

 !אטשיג ,אמינ :רע טגאז ? לעמ עלעטנופ א רשפא טםאה
 !ןבאה הנותח ײז טימ ךאד ליװ קענאי —

 טאה׳ר םאװ ,ןרעיודאב ט׳רע .ןבראטש דלאב ן׳רימ .לרעטאפ ,רע לאז —
 ...ןעמאנ ןשיליופ ןטוג א ןטארראפ

 ףיוא טגײלראפ םופ א ,לוטש א ףיוא ןםעזעג טציא זיב זיא םאװ ,קענאי
 ,ןפיל יד טציפשעגםיוא טאה רע .סיורא זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה ,םופ א
 ןײטש ,ןאלאפ ,רעטסעװש יד ןפארטעג רע טאה בוטש־לטימ ןיא .ןפײפ וצ יװ
 זיא אלאפ .טנערבעגנא טקעמשעג טאה׳ם .ראה יד ןריבראק ןוא לגיפש ןגעק
 טאהעג גנאל טשינ טשרע טאה יז .ראי ףניפ טימ ןקענאי ןופ רעגנײ ןעװעג
 ־עג ןעװעג זיא ,קענאי ,רע .גאט־טרובעג ןטםקיצנאװצ־ןוא־ןײא םעד טרעײפעג
 רעבא ,ךיוה ןעװעג זיא רע .רעטומ רעד ןיא בלאה ,רעטאפ ןיא בלאה ןטאר
 ־ירראפ רעד וצ טםאפעג טשינ ענדאמ ןבאה ײז .עלעקנוט טאהעג רע טאה ןגיוא

 טאה רע ןוא ןכירקםיוא ןביוהעגנא ירפ םיא ןבאה ראה עניטאש יד .זאנ רענעס
 ,ײרעלאמ טרידוטש טאה רע ואװ ,עימעדאקא רעד ןיא .ןרעטש ןכיוה א ןעמוקאב
 ׳דנאלב ןעװעג זיא אלאפ .דײ ןעמאנ ןטימ טציביקעג ןטנעדוטם יד םיא ןבאה
 קירוצ ראי ײװצ טימ טאה יז .ןקאב יד ןיא ךעלבירג־ןח ןוא ןגיוא עיולב טאהעג
 טימ ןעגנאגעגמורא ראי א ןיוש זיא ןוא עיזאנמיג עטאוױרפ א טקידנעעג טאהעג

 .םוקינכעטילאפ ןופ טנעדוטם א ,לדניז ךײר א
 1 ןקעלאב ראפ ץלא ,לרעטםעװש ,ךיד טסצופ וד —

 ךיד טםאה ,טנײמעג באה׳כ .טםייג א יװ םיוא טסקאװ רע זראנ טעז —
 .ןגיוצעגםיורא ןיוש

 .ןכיגניא —
 יןלאטש־ריזח רעד ןיא ריד ײכ טלאק טשינ זיא׳ס —

 !לאטש־ריזח עילעטא יד ןפור טשינ טסלאז ,ןטעב ךיד לע׳כ ~



 365 טאקשומ עילימא9 יד

 ־נעצער א ןעװעג זיא ״רעירוק״ ןיא :זיא םאד עװאראנאה יװ ראנ טקוק —
 •טנאמרעד טשינ שאקאי ןעמ טאה ןעמאנ ןײד ראנ ׳גנולעטשסיוא רעד ןופ עיז

 .ןענאמרעד ךאנ טע׳מ —
 .ןסעגראפ טשינ שאקאי ןעמ טאה ךעלעדײ יד —

 ן םאװ זיא —
 ? אפאפ טימ טראד וטםריפ ןפמאק ערעםאװ ו זיא רע שינאקאל יװ —

 .זיוה ןצנאג ןרעביא ןדלאװעג יד טרעה׳מ
 ן טקעװעגפיוא רשפא ךיד טאה׳מ —

 ןרעטלע יד טםעװ ? םעיםוקסיד יד וצ קע ןא טשינ וטםכאמ םאװראפ —
 .ןרעדנע טשינ

 .ןרעפטנע טלאמאד וטםעװ ׳ןגערפ ךיד לע׳כ זא —
 .ךעלערוטנאװא ענײד טימ ײז טסקינײפראפ :טציא ןיוש ןגאז ריד ןאק׳כ —

 י לקסיפ׳ם טלאה ׳וד ׳יעה —
 1 עלעביצ עשידײ ? ןאט רימ וטסעװ םאװ ,טשינ זא ןוא —

 ־רעד ריא קענאי טלאװ ״רפצוח אזא ןזיװעגםיורא טלאװ אלאפ ןעװ לאמא
 ןיוש יז זיא ׳םנטשרע ׳רעבא .ןעקנעדעג וצ טאהעג טלאװ יז זא ,קאנק א טגנאל
 ןופ טדמערפעגפא־וצ ןעװעג קענאי זיא ,םנטײװצ ;עמאד עצנאג א ןעװעג טציא

 .געלשעג א ןריפראפ לאז רע ,בוטש
 !לװײט םוצ ײג —

 .בוטש ןופ סיורא זיא ןוא שיולעפאק םעד ,לטנאמ םעד ןאטעגנא טאה קענאי
 ־פארא רע טגעלפ לאמא .םיזעב ןטימ טרעקעג שזורטם רעד טאה רעיוט ןיא
 רעד טאה וצרעד .גירק ןעװעג זיא טציא .לדניז םטריװ ןראפ לטיה םאד ןעמענ
 ךיז טאה רע .עילימאפ רעד טימ טוג טשינ טבעל קענאי זא ,טסואװעג רעיופ
 טײװ טשינ ןענאטשעג זיא יז .הכום א ןעזרעד קענאי טאה ףיוה ןיא .טרעקעגפא
 ןעמוקראפ הכום רעקיזאד רעד םורא ןגעלפ םיוא־ראי ׳ןײא־ראי .טעזאלק ןופ
 םאד ןלעטשפיוא ןגעלפ ,טניואװעג אד ןבאה םאװ ,ןדײ ײװצ יד .ןעײרעגירק
 םע רעטכעװ־זיוה םעד ןםײהעג טאה ,טריװ רעד ,יקצישזאז ןאפ רעד ראנ ,לדײב
 ,זיוה רעדנא ןא ןיא ןםע טײלםנאמ יד ןגארט טזומעג ןבאה ןעיורפ יד .ןפראװעצ
 טשינ יקצישזאז ןאפ רעד זיא טציא .רעמיטנגײא ןשידײ א טאהעג טאה םאװ
 טפאגעג גנאל טאה קענאי .טצונעגסיוא סאד ןבאה ןדײ יד ןוא בוטש ןופ םיורא
 ־טעז׳ס יװ קוק א ןאט ,ןײגוצנײרא רעגאב א טאהעג טאה רע .לקניװ םענעי ףיוא
 א ראפ ןעמעננא םיא טע׳מ זא ,טאהעג ארומ טאה רע ראנ ,קינײװעניא םיוא
 אזא ןיא ןדײ עפורג א ןלאמ וצ טנאםערעטניא ךעלײרג ןעװעג טלאװ׳ם .ןאיפש
 ןײש רעד ןגעק ,ךיז ןעלדאמ ,ןעגניז ,טראד ןציז ײז יװ ,ךעלטערב ןופ טלעצעג

 ...ךיױ םרעלעט עלופ ןײרא ןגארט ךעלדײמ ןוא ,טכיל ןופ
 .עשזאה רעד ףיוא ןענופעג ךיז טאה זיוה םיקצישזאז װאלסישזדז ןאפ םעד
 ־עג טשינ טאה יז .עקםישזק־אטנעיװש רעד ףיוא ןעװעג זיא עילעטא םקענאי
 ־םיוא יװ .ןדײ עלא ,םיפתוש ײרד ךאנ ןעװעג ןענײז׳ם .ןײלא םיא וצ טרעה
 טריפעגפיונוצ ןא־זײװדניק ןופ ,ןקענאי ,םיא טאה לאזקיש רעד ראנ ,שילרעט
 שידײ קיצנײא ןא ןעגנאגעג זיא ,טנרעלעג טאה רע ואװ ,עיזאנמיג ןיא .ןדײ טימ
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 ־ירױ ןפיוא .עגעלאק ןײז ןעװעג ׳קענאי ׳רע זיא — ׳ןוז א םרעשדלעפ א ,לגנײ
 ,רעטעפש .ןטנעדוטם עשידײ יד וצ טרעטנעענרעד ךיז רע טא,ד טעטלוקאפ ןשיד
 ־אקא־טםנוק רעד ןיא קעװא זיא ןוא ץנעדורפםירױ ןםירעגרעביא טאה רע ןעװ
 יד .לזײרק רעײז ןיא ןעמונעגנײרא רעלאמ עשידײ ראפ יד םיא ןבאה ,עימעד

 א ,קילאטאק א זיא רע זא ,טביולגעג טשינ טכער ןבאה ןטנעדוטם עכעלטםירק
 יירעגירק א ייב לאמנײא טשינ .רעציזאב־טוג א ,ץישטכאילש ןשיליופ א ןופ ןוז

 :ןגאז םיא ןעמ טגעלפ

 ...!עניטםעלאפ ןײק ײג ,עלעדײ ,וד ,יעה —

 עניט^ ענײז ,ןײלא ךיז טםאהעג טאה קענאי ןעװ ,ןטײצ ןעװעג ןענײז׳ם
 םעד ןוא ,טעמוא ןשידײ טימ ןעװעג לופ ןענײז םאװ ,ןגיוא עלעקנוט יד ,ראה
 ןרוטאקיראק טנכײצעג טאה רע .ךעלנע ןעװעג רע זיא ײז וצ םאװ ,לבעפ ןשידײ
 טאה רע .טימעםיטנא ןא ןראװעג ,ןגעלאק עשידײ יד טימ טגירקעג ךיז ,ןדײ ןופ
 ןוא טענורב עלא ןענײז ןטםירק יד ואװ ,עילאטיא ןײק ןראפוצקעװא טנאלפעג
 ןעמ טאה ןליופ ןיא .קילבנא ןשידײ א טאה רע זא ,ראפ טשינ םענײק טפראװ׳מ
 טכאנ ןוא גאט טאה רעטאפ רעד .ןטלאהאבםיוא טנאקעג טשינ ןדײ יד ןופ ךיז
 יד .םטקידערפ ענײז ןיא טנאמרעד ײז טאה ךריק ןיא חלג רעד .טדערעג ײז ןגעװ
 ןענײז ןםאג רעװעשראװ יד .םעיםנעטערפ ײז וצ טאהעג לאמעלא טאה רעטומ
 ־עגפא םיא טאה ,ןםיורד ןיא םיורא זיא קענאי לאמ לפיװ .לופ ײז טימ ןעװעג
 םרעראנש עשידיי .שידײ םיא וצ ןדער ןעמונעג ןוא ענעדײ א רעדא דײ א טלעטש
 עשידײ ראפ ךעלמילב ןפיוקראפ םאװ ,ךעלדײמ .תובדנ ןטעבעג םיא ײב ןבאה

 גאט ןײא־גאט .למילב א טעפעשטעגנא םיא ןבאה ,םעיצוטיטםניא עקיטעטליואװ
 :רעטרעװ ענעגײא יד ןגאז וצ ןעמוקעגםיוא םיא זיא םיוא

 ...דײ ןײק טשינ ןיב׳כ .דײל רימ טוט׳ס —

 טאהעג ךיז ןיא טאה רע ראנ ,קענאי ,דײ א יװ ןעזעגסיוא ראנ טשינ טאה רע
 ןײק ןעז טנאקעג טשינ ,ןגעלשעג ראפ טאהעג ארומ טאה רע .קיטש עשידײ

 קידנעטש ךיז ,טײקידװעמעש ןופ ןטילעג ,ןפנארב ןײק ןגארטראפ טשינ ,טולב
 ־סיוא ,רעכיב עטםנרע טנעײלעג רע טאה עיזאנמיג ןיא .טלבירגעג סעפע ןגעװ
 ,ןשינעגעגאב טכאמעג רעליש יד ןבאה ײז טימ םאװ ,סניטםיזאנמיג יד ןטימעג

 טלאמעד רע טאה טלאמעג .ןעגנולעטשסיוא ןוא םמואעזומ רעביא ןעגנאגעגמורא
 טעטלוקאפ ןשידירױ ןפיוא .ןעמולב ןוא תױח עשילרעטםיוא ,ןרוגיפ עשיטםאטנאפ
 ןופ דלאב טאה קענאי רעבא .רעטאפ ןופ גנאלראפ ןפיוא טרידוטש רע טאה
 ןײק טשינ ןוא טאקאװדא ןײק טשינ ןײז טשינ טעװ רע זא ,טנראװעג ביוהנא
 ־ארפ יד טימ טגירקעגמורא ךיז רע טאה עימעדאקא־טסנוק רעד ןיא .רעטכיר
 ־נאװצ־ןוא־ןײא וצ .דײ ,טםיליהינ ,טנעדאקעד :ןפורעג םיא ןבאה סאװ ,ןראסעפ
 ןבעגעג םיא ןבאה םיריוטקאד יד ןוא וױזירפ םוצ ןענאטשעג קענאי זיא ראי קיצ
 ןעגנאגעג זיא רע לאמ לפיװ .ץראה ךאװש א טאהעג טאה רע :טעליב ןעיולב א
 ןיא .ןטימ ןיא קעװא זיא רע ןוא קירעיורט ןראװעג טראד םיא זיא ,לאב א ףיוא
 עשידײ טקישעגוצ לאפוצ רעד םיא טאה ,ןײרא לאמא זיא רע ואװ ,ךעלזײה יד
 יד ןופ עטכישעג יד ראהםיורק ײב טנעײלעג טאה קענאי טניז .ןעיורפ־ןםאג
 רע זא :דשח ןשילרעטםיוא ןא טימ טײרדעגמורא ךיז רע טאה ,ןטםיקנארפ
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 טאהעג םיא טאה ענײז עבאב יד .ןדײ עטפיוטעג עגעי ןופ פא־טמאטש ןײלא
 סאװ ׳ןעמאנ א — יקסװאלאװ א ןעװעג זיא עדײז־רעטלע ןײז זא ׳טלײצרעד

 .רוש עשילא ןופ ןיז יד ןעמוגעגנא ןבאה׳ם
 ײז ןא ׳ןדײ ןדײמוצסיוא טסאפעגפא דיז ײב טאהעג לאמ לפיװ טאה קענאי
 רע טאה ןעשאמ ןיא .טפוטשעג ײז וצ םיא טאה לרוג רעד רעבא ׳ןסעגראפ וצ
 טימ סאװ ,קעטאלמ אשאי ראטפלוקס רעד .קילבנגיוא ןטשרע ןופ טבילראפ ךיז
 ,רע .טסױב א ריא ןופ טפעלקעגסיוא טאה ׳עילעטא יד טלײטעג קענאי טאה םיא
 ׳עקינעי יד ׳יז זיא סאד זא ,טסואװעג ןוא ׳קוק ןײא ןאטעג ריא ףיוא טאה ׳קעגאי
 ןענײז רעטרעװ עכעלטע ךאנ .ןא זײװדניק ןופ טמולחעג רע טאה ריא ןגעװ סאװ
 .טלמאטשעג טשינ היא רא£ טלטיורעג טשינ ךיז טאה רע .שימײה ןראװעג ײז
 עטסעב ןײז ןעװעג זיא ׳טלאמעג רעטעפש ריא ןופ טאה רע םאװ ,טערטראפ רעד
 רעד ןיא טרי&עג ײז ןבאה ערעײז עביל יד .ןבעגעגוצ סאד ןבאה עלא .ײרעלאמ
 ־ראפ־טשינ ךס א ,ןרער עמורק טימ עלעוױוא ןא ןענאטשעג זיא׳ס ואװ ,עװאקלא
 סאװ ,עפאס א ןוא לקגעב קיצנײא ןא ,ןעמער עטביוטשראפ ,ןטנװײל עטקידנע
 םענרעזעלג ןטימ לאז ןסיורג ןיא .ראה־דרעפ יד טקוקעגםיורא ריא ןופ ןבאה׳ס
 ןשיגעצכערק טימ לופ ,סעידאלעמ עשידײ טמורבעג קעטאלמ אשאי טאה ךאד
 ־אעט ןופ טנעדוטס רענעזעװעג א ,קאװטיל א ,ןאמנעדײז םײח .ןשינעצפיז ןוא
 .גגירעה ןופ גיור טימ ןםעגעג ןוא ןלאש יד ןיא לפאטראק טכאקעג טאה ,עיגאל

 .ןלאנרושז טנעײלעג ןוא לטעב־גײלוצ א ףיוא ןגעלעג זיא טכילניבור סקילעפ
 וצ טשינ ,םקידהמשנ םעפע .ןגאלשעג טשינ ךיז ,טרוכישעג טשינ אד טאה׳מ
 ־טסגיק עשידײ יד םאװ ,ץלא ןיא ןגעלעג זיא ,רעטרעװ ןײק טימ ןענעכײצאב
 ןיא וליפא ,טםנוק ןגעװ ןטאבעד יד ןיא ,ןעײרעלאמ ערעײז ןיא :ןאטעג ןבאה רעל
 ןבאה ,ןעמוקעגפיורא רעהא ןענײז םאװ ,ךעלדײמ יד .הפ־לובינ ןוא ןציװ ערעײז
 עשאמ .טעטיזעיגילער ןוא טײקנםאלעגםיוא ןופ שימעג ענדאמ א טאהעג ךיז ןיא
 ,טאקשומ םלושמ ךראירטאפ םעד ,ןריא ןדײז םעד ןגעװ טלײצרעד ןקענאי טאה
 טאה יז .ןיבאר רענװערדאלאיב םעד ,סעמומ יד ,סרעטעפ יד ,ןטאט םעד ןגעװ
 םיא ןוא עקםװאבישזג רעד ,עדראװט רעד ,װאבישזג ןפיוא םיא טימ טריצאפש
 עמומ יד ,הכלמ־רתםא עמומ יד ,עינױנ רעטעפ םעד ,על׳תנ רעטעפ םעד ןזיװעגנא
 .ןעלשעה־רזוע ןוא ןהסדה ןופ עטכישעג־עביל יד ןבעגעגרעביא םיא טאה יז .אמח
 עשידיי א יז ,טםירק א זיא רע זא ,םעד ןגעװ טדערעג טאה קענאי לאמ לפיװ
 .טנאה רעד טימ ןכאמקעװא עשאמ טגעלפ ,ןטײקירעװש ןײז ןלעװ׳ס זא ןוא

 ...דײ א וד רעדא ,ןיטםירק א ןרעװ לעװ ךיא רעדא —
 ־עג ןבאה רעדניק ענײז .ןדײ וצ טריפעג םיא טאה טנאה ענעגראבראפ א ■,
 םיא זיא׳ם .טאקשומ םלושמ ׳ר ,האל ,לאירבג השמ ןופ ךעלקינײא יד ןײז טלאז
 טלביװשעג אד טאה׳ם .ךעלסעג עשידײ יד ןיא ןײגוצמורא ןעמוקעגםיוא לאמעלא
 .ןטקעיארפ עשיטםאטנאפ ,סענעצם עכעלנײװעגמוא ,ןרעטקאראכ ,ןטלאטשעג טימ
 עגנאל טימ ןטסידומלת .עיגילער ןגעװ ןטאבעד טריפעג קידנעטש אד טאה׳מ
 ןגעװ טרעפמאעג ךיז ןבאה םידיםאכ .דומלת טרידוטש טכענ עצנאג ןבאה תואיפ
 עטײװ יד ןיא טרעדנאװעגקעװא ןבאה םקידאצ .םיקוביד ןבײרט םאװ ,סניבאר
 .אלאבאק ןופ תודום יד טשראפעג ןבאה ירעב עםײװ טימ טײל יעקילײה .טעטש:
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 עניטסעלאפ ןײק קעװא ןענײז ןוא עמאמ־עטאט טזאלעגרעביא ןבאה טײלעגנױ
 םעבמאב טײרגעגוצ ךעלביטש־עטאיצאפ ןיא ןבאה ךעלדײמ .ןפמוז ןענעקירט
 ףיוא יװ ,טרעמאיעג ןעמ טאה תונותח יד ףיוא .ןראטאנרעבוג ףיוא ןפראװ וצ
 טנעײלעג ךיז ןבאה רעכיב יד .ץראװש ןעװעג ןענײז תױװל יד .שינעבערגאב א
 ־װעלאנ יד ׳עניאנג יד ,ענלאמכארק יד ׳װאבישזג רעד .םקניל ףיוא םטכער ןופ
 עמאס ןיא דאדגאב קיטש א ןעװעג ןענײז ׳עקזינ ׳עלימ ׳רענאקשיצנארפ ׳סיק
 לאמנײק זיא קענאי .טכאנ ןײא ןוא טנזיוט ןופ םעטכישעג טימ לופ ׳עפארײא ןטימ
 ןבאה סאװ ׳טײל עקיזאד יד ןגעװ ןענעײל וצ ןוא ןרעה וצ ןראװעג דימ טשינ
 יד טנרעלעגםיוא טשינ ךיז טכער ןוא ןליופ ןיא ראי טרעדנוה טכא טבעלעגפא
 ךעלקינײא ײז ןענײז ?רעהא ןעמוקעג ײז ןענײז ןענאװ ןופ .ךארפש עשיליופ
 טאה עעדיא אראפ סאװ ? ןראזאכ יד ןופ טמאטשעג ײז ןבאה ? רעערבעה יד ןופ
 ןוא עצראװש־ךעפ עניוזא טאהעג ײז ןבאה ןענאװ ןופ ? ןטלאהעגנעמאזוצ ײז
 ־עג עשיטארקאטםירא עכײלב עכלעזא ׳ןגיוא עדליװ עניוזא ׳דרעב עטיור־רעײפ
 םאװראפ ? סאה ןרעטיב אזא טימ טנײפ ײז רעקלעפ יד ןבאה סאװראפ ? רעטכיז
 ׳עקירעמא ןײק ײז טגאי טעפמיא ןא ראפ םאװ ? דנאל ןדעי ןופ ןבירטעג ײז ןרעװ
 דארג ןבאה םאװראפ ?עילארטסיוא ׳עדאנאק ,ריבים ,עקירפא־דיז ,עניטנעגרא
 ,ןאזאניפש ,ןלאטסאפא יד ,ןםוזעי ,ןטעפארפ יד ,ןדיװאד ,ןםעזאמ ןבעגעגסיורא ײז
 ,ןשטגעמ עקיזאד יד ןלאמ וצ גנאלראפ א ןעמוקאב טאה קענאי ? םקראמ לראק
 ןרעװ וצ ,ןשינמײהעג ערעײז ןםיװרעד וצ ךיז ,ךארפש רעײז ןענרעלוצסיוא ךיז
 ,טײלעמערא עשידײ ןעגנודעג רעטפא ץלא רע טאה ןלעדאמ ראפ .ײז ןופ רענײא
 ןבאה ,טניואװעג רע טאה ײז טימ סאװ ,רעלטסניק יד .ךעלגנײ־רדח ,סרעכאש

 .שידײ םיא וצ ןדער ןעמונעג ,ןעלםקא יד ןביוהעג
 ןדײ ענײד — .טגאזעג קעטאלמ אשאי םיא טאה — ףרוטמ עגושמ טםיב —

 ...ןקרעט יװ םיוא ןעעז
 ־ע6 טהנעטעג םיא וצ טאה — קינײשט א טסקאה ןוא קעדאפם א טםײרד —

 ...ןפאק ןשיאיוג א ריד ףיוא טםאה — .טכילניבור םקיל

 \גא \ביו לובי3א\2

1 

 .ןביוש יד טרעטיצעג עשראװ ןיא ןיוש ןבאה ןטאמראה ןו6 ךליהפא םעד ןו^
 .עקאטא־רטנאק א טכאמעג ןבאה ןסור יד .טײװ טשינ ןענאטשעג ןענײז ןשטײד יד
 ײלרעלא ןו6 ןקלופ טנארפ םוצ טרישראמ ןבאה ןסאג רעװעשראװ יד רעביא
 לו8 ןעװעג ןעגײז ןלאטיפש יד .ןקימלאק ,ןזוכנוכ ,ןםעקרעשט ,ןקאזאק :ןטראס
 טריפעגסיורא םנטײצאב ןיוש ןבאה עטמאאב ןוא ןריציפא .עטעדנואװראפ טיט
 ןוא ךיז טקאפ ראטאנרעבוג־לארענעג רעד זא ,טסעומשעג טאה׳מ .םעילימאפ יד
 רעדײא זא ,ןעגגאגעגמורא ןענײז תועומש .ןקירב רעגארפ יד טרינימ טאה׳מ זא

 ןבאה ןגעװטםעדנופ .טאטש יד ןדניצרעטנוא רע טעװ ,ןטערטפא טעװ עינאפ
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 ןבלעװעג־לאפאנאמ יד .לאמעלא יװ ךײלג טעילוהעג הרות־תחמש ראי־ײה ןדײ
 .ךעלזײרב ענה&ירט ןופ ןפנארב ןגארקעג טאה׳מ רעבא ׳טכאמראפ ןעװעג ןענײז
 רענװערדאלאיב ןיא .ריב ןײק טשינ ׳ןײװ ןײק טשינ טלעפעגםיוא טשינ טאה׳ם
 ־רעדניא הרות־תחמש .גאטײב תרצע־ינימש ןעקנירט ןביוהעגנא ןעמ טאה לביטש
 ןבאה תױלע עטםעב ײװצ יד .רוכיש ןעװעג םידיםח יד ןענײז ״תופקה יד וצ ׳ירפ
 — םארבא ״ררות־ןתח ט&יוקעג טאה עלעיניפ .טאקשומ־ינב יד ןגירקעג ץלא ךאנ
 זיא ׳עבאד ׳בײװ סאד לײװ ׳ןענעװאד ןעמוקעג טשינ זיא עינױנ .תישארב־ןתח
 רעטנוא ןעמונעגרעטנורא רעדניק עלא טאה׳מ ןעװ ׳םירענה־לכ וצ .ףאלש ןגעלעג
 ךיז טאה םארבא .ןגיצ ןופ יװ ׳שינעקעמ א לביטש ןיא ןראװעג זיא ׳תילט ןײא
 ,למײרטש א ןיא ןוא עטאפאק רענעדײז א ןיא ׳קנאב א ףיוא טלעטשעגפיורא

 ן ןפורעג
 !םישדק ןאצ —

 !לוק ןײא טימ טרעפטנעעג עלא ןבאה ךעלעגנײ יד ןוא
 ...זע־ע־עמ —

 יד ףיוא ןסעזעג ןענײז םאװ ,לפע עטיור יד ןיא .סײה ןעװעג זיא לביטש ןיא
 ןעמוקעג ןענײז רעבײװ ןוא ךעלדײמ סעטפאכ .ךעלטכיל טנערבעג ןבאה ,רענעפ
 ־נײרא ן ךעלקיטש ײלרעלא ןאטעגפא ןבאה טײלעגנױ ןוא םירוחב .הרות יד ןשוק
 ־ראי ,םיתילט ןטלאהאב ,תיציצ ןדנובעגפיונוצ ,םענעשעק ןיא רעסאװ ןסאגעג
 טאה רענײק ראנ ,ףםומ טנװאדעג טאה הליפת־לעב רעד .ןעלמײרטש ,סעקלומ
 סאװ ,םינהכ יד זא ,ןפורעגםיוא טאה ,ןדמל רעד ,עלעיגיפ .טנװאדעגטימ טשינ
 ןיא טגערבעג טאה םאװ ,טכיל סאד .ןענכוד טשינ ןראט ,טעקשאגשראפ ןענײז
 רעיש זיא׳ס ןוא ןלאפעגמוא זיא ,ןטײקינײר יד ןופ טרא ןפיוא ,שודק־ןורא ןקידײל
 .יאבג ראפ ןראװעג ןבילקעגסיוא זיא טאקשומ על׳תנ .הפרש א ןראװעג טשינ
 עשילהק טימ ןעמענראפ טשינ ךיז ןאק ןוא ףאלש זיא רע זא ,טהנעטעג טאה על׳תנ
 םידיםח רעבא .קנארק ןכוםמ ןעװעג ,לאױ ,רעדורב רעד זיא וצרעד .םינינע
 ,יאבג ןראװעג זיא על׳תנ יװ םעדכאנ .םיצורית ןײק טלאװעג טשיג ןבאה
 רעװ .ןסימשעגפא ,שיט ןפיוא טגײלעגקעװא ,ןאטעג פאכ א םיא טײלעגנױ ןבאה
 .לטראג א טימ טעקציפעג טאה׳ם רעװ ןוא טנאה רעד טימ טשטאפעג טאה׳ם
 ,טעפאםעג רעװש טאה רע .םפעש א יװ ,ךיוב ןבארג ןטימ ןגעלעג זיא על׳תג

 ?ןפורעג ןבאה רעדניק־טסעק יד ןוא ,טלכראבעג
 !תחאותחא

 !םיתשו תחא
 ...!שולשו תחא

 ןטעבראפ רע טאה ,קלח־רעטנוא סאד טקאהעגנא ןעל׳תנ טאה׳מ יװ םעדכאנ
 זא ,םיוראפ טםואװעג טאה ,בײװ םעל׳תנ ,עשטלאם .שודיק ףיוא םלוע םעד
 ,ןדולפ ,טראט ,קינשיװ ,דעמ ,ןײװ טײרגעגוצ טאה יז ןוא יאבג ןײז טעװ על׳תנ
 ־נײרא םיא ןיא טאה׳מ .טיורק פאט רעסיורג א טכאקעג ךיז טאה ךיק ןיא .םינ
 ןבאה ןװיוא־קאב ןיא .עטראטעמירק ,ךעקעל־בײר ,ןרעפאז ,םעקגישזאר ןאטעג
 םארבא .ןבוטש עלא טקעמשראפ טאה׳ם .עזוז רעד ןיא זדגעג ײװצ ןטארבעג ךיז
 רעד דאפ ןופ ןײטש טאהעג טאה רע סאװ ,ןפגארב ףאטש ןצנאג א טכארבעג טאה
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 ןקאז יד ןיא טצגאטעג ןוא ׳ךיש יד ׳עטאפאק יד ןאטעגםיוא טאה רע .המחלמ
 :ןוגינ רענװערדאלאיב א ןעגנוזעג טאה רע .שיט־קור םענעבמעד םעל׳תנ ףיוא

 :הלעמ עטשרע יד ״דלעמ עטשרע יד
 ;המוח ינא םוא

 :הלעמ ערעדנא יד ״דלעמ ערעדנא יד
 ;המחכ הרב

 שטאכ ׳שטאכ ,שטאכ
 ״דרוםו הלוג

 :טראפ ,טראפ ,טראפ
 .רמתל התמד

 :הלעמ עטירד יד ״דלעמ עטירד יד
 ;ױלע הגורהה

 : הלעמ עטרעפ יד ,הלעמ עטרעפ יד
 ;החבט ןאצכ תבשחנו

 שטאכ ,שטאכ ,שטאכ
 ״דיסיעכמ ןיב .דיורז

 :טראפ ,טראפ ,טראפ
 ...ךב הקובדו הקובח

 רע לײװ ,ןרעטעלקפארא לאז רע ןעמארבא ײב ןטעבעג ךיז טאה עשטלאם
 טנראװעג טאה יז .ןערעה טלאװעג טשינ טאה םארבא ראנ ,שיט םעד טכערבעצ
 ראנ ,ןשטילגםיוא ךאנ ךיז ןאק׳מ ןוא טםקעװעג זיא עגאלדאפ יד זא ,םידיםח יד
 ןעגנוזעג ,דאר א ןיא ןעמונעגנא ךיז ןבאה ןדײ .טכראהעג טשינ יז טאה רענײק
 ךעלגנײ .לוױטש ערעװש יד טימ טצנאטעג ,םינוגינ רענװערדאלאיב עקילירט
 ךעלדײמ ןוא ךעלבײװ עשינכש .טעםפאהעגטימ ,ןטימ ןיא טײרדעגנײרא ךיז ןבאה
 ־ראפ ךיז ,טנעה יד טימ טשטאפעג ,גנוניואװ רעד ןיא ןםירעגנײרא ךיז ןבאה
 ׳ןקעב א ןיא זדנאג א טכארבעגנײרא טאה עשטלאם ןעװ .ןרעטכעלעג ןיא ןעגנאג
 זיא טונימ א ןיא .טנעה עליוה יד טימ רעקיטש ןםײר ןעמונעג םידיםח יד ןבאה
 ״עג ןוא ןעײרש ןופ קירעזײה ןראװעג זיא עלעיניפ .רענײב עפוק א ןבילבעג

 זא ,טכאלעג קראטש יוזא טאה על׳תנ .ןירעגעװש יד ,ןעשטלאם ןשוק טװאוךפ
 .טלםײרטעג םיא ךיז טאה ךיוב רעד

 ימע הכלמה תא שובכל םגה — ןפורעג רע טאה — !עלעיניפ ,יוזא —
 ?תיבב

 טימ טרעפטנעעג עלעיניפ טאה — !ךלמ א דײ רעדעי זיא הרות־תחמש —
 .תופיקת

 ךיק ןיא תובקנ יד .טגאיעגכאנ יז טאה עלעיניפ רעבא ,ןפאלטנא זיא עשטלאם
 טפאכעגנא ,ןפאלעגכאנ ןעלעיניפ זיא םארבא .ןעשטיװק ,ןפיול ןעמונעג ןבאה

 :ןגירשעג ,רענלאק םײב םיא
 ...!ןײב רענהפירט !קינרעבײװ ,לזײא־רומח —

 .לבײװ א ןגירשעג טאה — !ןא ראנ ײז ץטקוק ,ןיורק ױלעמאמ —
 ...!םהא ׳שינ םע טלאה ךאי

 .לכלוק שלגנײ א טימ ןפורעג עלעיניפ טאה — !ךיד ןאק׳מ ,עלעמהרבא —
 ...!רעםערפ־רעניה רעטלא וד —



 ־עדײ עסיורג א טעשזריהעצ ךיז טאה — !וצ ךאימ ץטלאה ,ןשטנעמ ׳יוא —
 ...!רעטכאלעג ןופ ןצאלפ ל׳כאי — .לטײש ןיא קערג ןקיטכעמ א טימ עג

 ...!ןטאז ענאמ !שימוק יװ ׳יוא —
 ־רצי וד ...!םארבא ׳ךיא ז טעװעםארעג קנע טאה רעװ ,רעבײװ װנ --

 ...!ןשבה ךלמ גוע וד !םקאלפוב וד !קיגערה
 ־עגסיורא םיא ןוא טנעה יד ףיוא ןעלעיניפ ןאטעג פאכ א טאה םארבא ןוא
 ־רדח א יװ טליוהעצ ךיז ,ךעלםיפ יד טימ ןפראװעג טאה עלעיניפ .ךיק ןו§ ןגארט

 ...ןםײמש םײב לגנײ
 ןוא עשידנעלרוק יד הנח .ןעלעיניפ וצ קעװא םידיםח יד ןענײז ןעל׳תנ ןופ
 .ערטםאילאכ רעד וצ טײרגעג ןא ירפרעדניא ןופ ךיז ןבאה רעטכעט ריפ עריא
 טאה ,עשאד ,עטםגנײ יד ,דניק א טאהעג ןיוש טאה ,הרובד־עשאב ,עטסטלע יד
 יד עלאם רעד ןופ ןעמונעגםיורא םנטײצאב טאה הנח .ערוטאמ טכאמעג טשרע
 ,פעט־ןעמולב ,םעזאװ ,ךעלשיט ,ךעלכעלעטשעג עלא טמיורעגפא ,רעכיפעט
 סיוראפ טײרגעגוצ טאה הנח .ןכערבעצ ןענאק םענאצאפאל יד םאװ ,םעטכאמש
 םינדעמ ןכוז טװאורפעג ןבאה םידיםח יד .טפאז־לשנײװ שאלפ א ןוא לדורטש א
 רעד ײב זיא ץלא ראנ ,רעדעלפוש יד ןיא ,ןוױוא־קאב ןיא ,םנעדערק רעד ןיא
 ־עגפא ךיג רעד ןיא ןבאה םידיםח יד .ןםאלשראפ ןוא טכאמראפ ןעװעג תינצמק
 טכירעג ןיוש ךיז ןעמ טאה ןעמארבא ײב .ןעמארבא וצ קעװא ןענײז ןוא ןעגנוז
 ןבאה ,עטיא־עלײב ,רעטכאט ענעבעגעגםיוא יד ןוא אמח .עינראדיםח רעד ףיוא
 לזדנעג א שטאכ ,זדנאג א ןטארבעגפא ןוא ,ןםפאלק ,טיורק א טכאקעגפא טאהעג
 ,עקבאב ,ךעלכיק ,ךעקעל־גינאה טײרגעגוצ טאה׳מ .לבור טכא טסאקעג טאה
 םיא לאז יז ,ןאמח טנראװעג בוט־םױ ראפ ךאנ טאה םארבא .ספאנש ,קינשיװ
 דײלק קידבוט־םױ א ןגארטעג טאה אמח .טפאשגראק ריא טימ ןעמעשראפ טשינ
 ,גנירעיוא יד ,ךעלעגניפ יד ,טײק ענעדלאג יד .גנוריצ סאד ןעגנאהעגנא ןוא
 טאה יז .הרוצ רעשינצבק םאמח וצ טסאפעג טשינ שילרעטסיוא ןבאה שארב יד
 ־סיוא ןופ םישובלמ יד ןאטעגנא טאה עטיא־עלײב .עטלעטשראפ א יװ ןעזעגםיוא
 וצ ןעװעג זיא רודגיבא .ןעװעג ךיוא אד זיא ,םעדײא םמארבא ,רודגיבא .רעײטש
 .עילאה רעטײװצ רעד ןיא בלעװעג־טינש א טאהעג טאה רע .ןמלא ןא הנותח רעד
 קיכעלײק סאלב א טימ ,הרות־ןב א ,ןאמרעגנױ רעשידיםח א ןעװעג זיא רודגיבא
 ־גיבא טלאװעג טאה םארבא .רעזעלג עבארג־הנושמ טימ ןלירב ראפ א ןוא םינפ
 א ןעװעג זיא רודגיבא רעבא ,לביטש רעגװערדאלאיב ןיא ןענעװאד לאז רוד

 !ײרשעג א ןאטעג טאה םארבא .דיסח רעװעשטאכאס
 ן רעטכינ רעדא ,רוביש טםיב ,רענײמ ןדע־ןג ,בוט־םױ טוג —

 !רוכיש טשינ לאמנײק ןיב ,רעװש ,ךאי —
 !הרפכ א ףיוא וטםגיוט ,יוזא ביוא —

 טאה — ? ןרודגיבא וצ וטסדער יוזא יװ ? ריד טימ ךיז טוט סאװ ,םארבא — .
 .שינעראװ טימ ןאטעג ףור א אמח

 ׳אק ןכאמ טשינ רע ןאק ,׳שינ ןעװ .ןעקגירט ןענאק ףראד ליבםגאמ א —
 ...!תידב

 ...!תופרח ןוא תושוב רימ טםןאשראפ ,םארבא ,עפ —
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 ךיז ןבאה ןגיוא יד ןיא .טיור־רעטנוצ ןראװעג זאנ יד ךײלג זיא ןאמח ײב
 עטיא־עלײב .ןיפוליגב ןעװעג ׳םינפא ׳ןיוש זיא םארבא .ןרערט טלעטשעגקעװא
 יז טאה םארבא .דוס א ןעמיורנײא םיא טװאורפעג ,רעטאפ םוצ ןפאלעגוצ זיא

 .ןשוק ןעמונעג ׳ןאטעג פאכ א
 ...!ןטאט ןטרגפעג ןײד ןיא חור א לאז׳ם ,םנײמ לרעטכעט —

 .טנקםפעג אמח טאה — טול יװ רוכיש —
 !רעטכעט יד טימ גראז ׳אק טאהעג ׳שינ טאה טול —

 — .טנראװעג םיא עלעיניפ טאה — !ריד־ןופ ןיוש טסדער ,םארבא ,עפ —
 ...!קינא ןײד רעסעב זײװ

 ■ ...!טכערעג טםיב ,עלעיניפ ,אי —
 .קאב א יװ ןעיצ ןעמונעג ןוא לדרעב םײב טפאכעגנא םיא טאה םארבא ןוא
 טצעל א ןופ ץעגרע .ײרעשטיװק א ,שינעכאל א ןראװעג זיא םעטנכש יד ןשיװצ
 ־תחמש זיא׳ס זא ,טקנעדעג טשיג טכער טאה עפעטס .עפעטם ןײרא זיא לביטש
 ןעװעג זיא עפעטס .קוק א ןאט ןעמוקעג יז זיא ,ןדלאװעג טרעהעג טאה יז .הרות
 ןוא דײלק טיור א ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא יז .םארבא יװ ךיוה יוזא טשינ רעיש
 ,ראי קיצנאװצ־ןוא־ןביז ןעװעג טלא זיא עפעטם .םאפ ןטריקאל ןצראװש א ןיא
 ,םעזוב ןםיורג א טאהעג טאה יז .קיםײרד יד ךאנ יװ ןעזעגםיוא טאה יז רעבא
 עצראװש טאהעג טאה יז ן ןח טאהעג ךאנ טאה םינפ עלעקנוט םאד .ןטפיה עטײרב
 ,ןעמערב יד ןעמוקעגנעמאזוצ ריא רעביא ךיז ןענײז׳ם םאװ ,זאנ עכײלג א ,ןגיוא
 ןופ טנעדוטם רעד .הרוצ ריא ןיא ןגעלעג זיא טײקדימ א סעפע רעבא .ןפיל עלופ
 טאה ,ראי ריפ עטצעל יד טריפעגמורא ךיז עפעטם טאה םיא טימ סאװ ,ןיצידעמ
 טעדוםעג ךיז טאה׳מ .ןבאה הנותח טלאװעג טשינ ,ראטקאד ףיוא טקידנעעג טשינ
 ־וקא ןא ןוא קידעגארט םיא ןופ ןעװעג ןיוש זיא עפעטס זא ,החפשמ רעד ןיא
 ־לאהכוב א ןעװעג עפעטם זיא םנטצעל .ןײז־ליפמ ןפלאהעג ריא טאה עקרעש
 .ךאװ א לבור קיצנאװצ טנידראפ ןוא ןטעב ענעלאטעמ ןופ קירבאפ א ןיא ןירעט
 ־טשינ םעד ןפראװקעװא לאז יז טהנעטענײא ריא טימ לאמ לפיװ טאה םארבא

 • טרעפטנעעג טאה עפעטס ראנ ,טנעדוטם ןטעליוקרעד
 ^ !ןטפעשעג ענײמ ןיא ןשימ טשינ ךיז אפאפ לאז —

 דיז ײב ןראװעג יװ םעפע ײז ןענײז ,ןעפעטס ןעזרעד ןבאה םידיםח יד ןעװ
 ־ײװרעטניה ףיוא ןקורפא ךיז ןעמונעג ,טמעשראפ ךיז ןבאה טײלעגנױ יד .לטב
 ךיז טאה םארבא .דרעב יד ײב ןעמונעגנא ךיז ןבאה ןדײ ערעטלע יד .ץכעל

 .שזארוק טכאמעג
 הרות־תחמש זיא׳ס — .ײרשעג א ןאטעג רע טאה —!עבש ,בוט־םױ טוג —

 ...!ןדײ ײב
 .ראי־טוג ,בוט־םױ טוג —

 !רעטכאט עשידײ א טםיב .ןכאז עטוג יד ןײרא גנערב —
 ... ? ןעד טנקײל רעװ —

 טשינ ריא זיא׳ם .ןעמוקעג זיא יז ןענאװ ןופ טרעקעגמוא ךיז טאה עפעטס
 רע ןעװ ןטילעג טשינ טאה יז .עבש ןפורעג יז טאה רעטאפ רעד םאװ ,ןלעפעג
 ־אפיה רעד ,רע טעװארפ ןצנוק ערע׳םאװ .קיטש עמורפ ןכאמ ןעמונעג טאה
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 ןבילבעג ןיב׳כ סאװ הלוש ןײז זיא׳ס .רימ ןופ רעגרע לאמ טנזיוט זיא׳ר ? טירק
 ...ןאמ א ןא ןוא טאג א ןא ,רעסאװ ןפיוא

 .לסילש םעד טײרדעגרעביא לאמ ײװצ ,לביטש ןיא ךיז וצ קעװא זיא עפעטס
 ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז ׳ןאמאר א עקרעשזאטע רעד ןופ ןעמונעגסיורא טאה יז
 ןכארקעג טשינ ריא ןענײז רעטרעװ יד ראנ ,ןענעײל טװאורפעג ׳עקטעשאק רעד
 .טכארטעג עפעטס טאה — ? םיבוט־םימי ליפיוזא סעפע ײז ןבאה סאװ .פאק ןיא
 א ?ײז ףיוא החמש יד זיא סאװ .עבארענאש ,תופוס ,רופכ־םױ ,הנשה־שאר —

 יעג טרעהעג ךיז ןבאה ריט טײז רענעי ןופ ...:סעדגעמש ענעסירעגפא עדנאב
 אמח סאװ ,סעקבאב יד .שיט ןפיוא ףיורא זיא םארבא .סיפ ןופ שינעפוט א ,ןעגנאז
 ,םײרש טלײטעג ,ךיוה רעד ןיא ןטלאהעג םארבא טאה ,טכארבעגנײרא טאה
 !ןוגינ ןשינחדב א טימ ןפורעג טאה רע •עגװערדאלאיב ןיא שמש ילא־לארשי יװ

 ואמק אבב יד טמוק טציא ,םינלטב ,םינצבק ,םידיגנ ,םיריבג —
 יד טמוק טציא ,רעמינפ־תוזע ,םיפצוחמ ,סרעכאמ־אתנכשמ ,טײלעגנױ —

 !אעיצמ אבב
 !ארתב אבב יד טמוק טציא ,םישורבכע ,םיסדנוק ,סעקענש ,םיצקש —

 ׳אה ךאי — .ךעלגנײ יד ןגירשעג ןבאה — \ אימ ,אימ ,אימ ,םארבא ׳ר —
 !טאהעג ׳שינראג ךאנ

 !ןלײטראפ ׳שינ קנע טע׳מ ,׳שינ ץטײרש —
 םענעגײא ןראפ ספאנש ןוא קינשיװ לסיבא ןטלאהאב טװאורפעג טאה אמח
 יד ראפ ןלעטש ןײא ןיא ןטלאהעג ,טכוזעגםיוא ץלא טאה םארבא ראנ ,דניזעג
 ענעי ןוא רעמערק עשימײה וצ ךעלגנײ טקישעג טאה רע .דוביב עטלמאזראפ
 ,םענראב ,לפע טקישעגפיורא ןוא ןבלעװעג יד טנפעעג בוט־םױ ןטימ ןיא ןבאה

 טכארבעג ןעמ טאה רעכאמנײװ המלש ׳ר ןופ .סינ ענעשלעװ ,זוברא ,ןביורטגײװ
 ־עג ץעגרע טאה׳מ .עטאלב טימ טרימשאב — ןשאלפ יד ,ןײװ ןטרעצעג שיוק א
 ־עג ,דנופש םעד טצעזעגסיורא טאה םארבא .ןפאצ א ןוא ריב עלעטכא ןא ןגירק
 ־יור ןראװעג ןענײז ןעגנאזעג יד .םלפוק יד רעביא ןפאלעג זיא םיוש רעד .טפאצ
 ןיוש טאה םארבא .ןםאג ענעי ןופ ,םידיםח עײנ ןעמוקעגנא ךיז ןענײז׳ם .רעקיש
 םעפע ךאד זיא רע .טעילוהעג םיא ײב ןעמ טאה הרות־תחמש זא ,הקזח א טאהעג
 ,רעליטש הדע רעד ןשיװצ ןראװעג זיא׳ם םאװ ,לאמ סעדעי .תישארב־ןתח ןעװעג

 :טרעטנומעג םארבא טאה
 !הרות תחמשב וחמשו ושיש !׳שינ טפאלש !ןדײ ,קידעבעל —

 ...!םילשוריב האבה הנשל :םײחל ,ןדײ —
 יז .רעבײװ עטפאכ א טימ ןעמאזוצ ריט רעד ןיא טראפשעג ךיז טאח אמח
 יוזא טלאװ רע ןעװ .ןרערט יד טשיװעג ,טכאלעג ,לטײש ןטימ טלקאשעג טאה
 ןײמ יװ ײז ןםײװ םאװ — .טכארטעג אמח טאה — !ראי ץגאג א ןײז טנאקעג

 .ריב זאלג א ןגארטעגוצ ריא טאה םארבא ... ? ןשאװעג טרעװ טולב
 !םײחל !אמח ,קנירט —

 !רימ טדאש׳ם זא ,םארבא ,טםײװ וד —
 ...!אנ !ןעמעג ׳שינ ךיד׳ט חור רעד ,קנירט —

 .הדעו םע לכ ינפב שוק א טגנאלרעד ריא טאה רע ןוא
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 ־עג זיא רעבײװ יד ןשיװצ .דײרפ ןופ ןוא השוב ןופ טיור ןראװעג זיא אמח
 .ןםאגרא5 בלאה ,ןעקנורטעג בלאה טאה אמח .שינעבאכ א ׳שינעשטאפ א ןראװ
 ׳ר .ןריהעג יד ןיא ןאטעג גאלש א תורביש םאד ריא טאה קולש ןטשרע ןופ

 :ןגיובנלע םײב רעקצארם עלעװנײז ׳ר ןעמונעגנא טאה יאבג יכדרמ

 ...!רענײב יד טימ דיםח א !רעקירעזדנוא ןא רעבא ׳לק א —

2 

 ׳ןעל׳תנ וצ טשינ :שודיק םוש ןײק ףיוא ןעגנאגעג טשינ ראי־ײה זיא עלעשי£
 ־םיורא ךיז רע טאה ןענעװאד ןכאנ דלאב .ןעמארבא וצ טשינ ׳ןעלעיניפ וצ טשינ
 לזעלג א ןעמונעג ףםומ ןוא תירחש ןשיװצ טאהעג טאה רע .לביטש ןו§ טראשעג
 ךאג זיא הרות־תחמש ןראיאראפ .פאק רעד טײרדעג םיא ךיז טאה׳ם ןוא ש״ײ
 טימ ןעקנורטעג ,טצנאטעג טאה ,עלעשיפ ,רע .ןײז־וצ־רעהעג׳ם יװ ןעװעג ץלא
 ראפ טלעטשעג ןבאה טםניד יד הרפש ןוא הםדה .םײהא םלוע םעד ןטעבראפ ,ןדײ
 עצנאג יד ,רעגיװש יד ,רעװש רעד םיא וצ ןעמוקעג ןענײז׳ם .הקשמ םידיםח יד
 ־עג ךיז טאה רע .ןײלא רענײא ןעגנאגעגמײהא בוט־םױ רע זיא טציא .עילימאפ
 טפאלקעגנא טאה רע .םאג יד רעבירא רעכיג םאװ טלאװעג ,טנעװ יד ןא ןביר
 ־עגנײרא ,ראדיראק ןיא ןײרא זיא רע .ןפא ןעװעג זיא יז ראנ ,ריט רעד ןיא
 טשינ זיא׳ם ראנ ,בוט־םױ־טוג ןגאז טלאװעג ,בוטש־לטימ ןיא ,ךיק ןיא טקוק
 עלעשיפ .הרפש טשינ ,םײה רעד ןיא ןעװעג זיא הםדה טשינ .ןעמעװ ןעװעג
 יד זיא יוזא .עלײשטאפ גערב א טימ טשיװעגםיוא ,ןלירב יד ןעמונעגפארא טאה
 ןעװעג טשינ זיא רע ...!ענ־ענ ? רקפה ףיוא הריד יד ןיוש טזאל׳מ ? השעמ
 ןוא טעפש ןעװעג ןיוש זיא׳ם .םײה ןראװעג םיא זיא קאב עקניל יד ראנ ,םעכ ןיא
 ךיז עלעשיפ טאה שינעלקנעװק א ךאנ .עלעפעל ןרעטנוא טגאנעג םיא טאה׳ם
 ןעמונעגנא ,שיפ ,תולח ךיק ןופ טכארבעגנײרא טאה רע .הדועם יד טײרגעגוצ ןײלא
 .עקלאפ א זדנאג רעד ןופ ןםירעגפא ,ןוױוא־קאב םעד טנפעעג ,טיורק פאט ןו6
 רעד םיא זיא ,ןעײק ןעמונעג טאה רע ראנ יװ רעבא ,טשלחעג םיא טאה ץראה׳ס
 ,איצומ רעד ןופ גינאה םעד טקעלעגפא טאה רע .ןגאלשראפ ןראװעג טיטעפא
 ־ײװ וצ יאס גנאלראפ א טאהעג טאה רע .טיורק ןופ םעקנישזאר יד ןבילקעגםיוא
 םנטײצראפ .הטוס א ,ןראװעג הנוז א ? אה ,עשז־םאװ .תורימז ןעגניז וצ ײם ,ןענ

 ־עג ריא טלאװ ,םולשו םח .םירראמה םימ סאד ןעקנירט טזאלעג יז ןעמ טלאװ
 ־סאװ ,ע§ ...רעקיטש ןלאפעג ריא ןופ טלאװ׳ם ןוא ,ךיוב רעד ןלאװשעג ןראװ
 טעז רע .םלוע ארוב א אד זיא׳ם !אנוש ׳אק ׳שינ ריא ןיב׳כ !ןעקנאדעג ערע

 ...!תמא םעד

 ,טשימעגפיוא ,קאז־תילט ןופ רוזחמ םאד ןעמונעגםיורא טאה עלעשיפ

 :טמורבעג

 ,םורמל הלע השמ
 — םורמל הלע השמ

 ...החטבמ זוע דירוהו
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 יד יװ טרעהרעד רע טאה ׳רוזחמ ןיא טלמרומעגנײרא יוזא טאה עלעשיפ יװ
 ץלא ? הרפש רעדא — טכארטעג רע טאה — ? יז ןײז םע לאז .ךיז טנפע ריט

 עלעשיפ ...ןעמעלא ךאנ ןיוש זיא׳ס .ןטלאהראפ טשינ וליפא ריא לע׳כ .סנײא
 יד ףיוא לכלאש א טימ ,לדײמ דמערפ א ןעזרעד ׳םעיװ יד ןביוהעגפיוא טאה

 .טנאקרעד־טשינ ןוא טנאקרעד־אי יז טאה רע .ןעלסקא
 ,בוט־םױ טוג —

 .ראי טוג ,בוט־םױ טוג —
 ? אטשינ זיא יורפ םנהיא —

 ? וטםליװ םאװ ? אה —
 .טאקשומ עינױנ ,רעװש םנהיא ײב ןיד ךאי —

 ? םטוג וטםגאז םאװ !א —
 .ןעמוקרעבירא ןײז טיג יוזא טלאז ץע ןטעבעג טאה עטםאבעלאב יד —

 ...בוטש ןיא אטשינ זיא הסדה ? םעפע םאװ —
 זיא יז ...ןטראװ ׳שינ טלאז ץע ...ןסײהעג טאה עטסאבעלאב יד —

 ...קנארק רעײז

 ? ריא זיא סאװ ? עה —

 ־עב לםיבא ןיוש זיא דניצא .טוג ׳שינ ןראװעג ריא זיא׳ס .׳שינ סײװ ךאי —
 -ראנ ,רעם

 .טקאהעגפא ךיז טאה לדײמ םאד ןוא
 !ךײלג ײג׳כ ,ונ ,ונ —

 רע לאז ? ןשטנעב־טשינ ,ןשטנעב־אי :טלקאװעג לײװ א ךיז טאה עלעשיפ
 ,ןענאטשעגפיוא זיא רע ?ןײגקעװא ןסײה יז רעדא ,לדײמ ןטימ ןעמאזוצ ןײג
 ןוא ןײג טזאלעג ךיז טאה לדײמ סאד .לטיה ענעטעמאס םאד ,קאם םעד ןאטעגנא
 ,בוט־םױ רעטרעטשראפ א טרעשאב זיא׳ם.זא .ןטניה ןופ ןעגנאגעגכאנ זיא רע
 טאהעג טאה רע .ןײלא ךיז וצ טדערעג עלעשיפ טאה — !ןאראפ טשינ זיא
 זיא׳ר סאװ ,האנה ןאטעג טראפ םיא טאה׳ם רעבא ,רעגיװש רעד ףיוא תונמחר
 ןשיװצ תקולחמ םעד ןיא .החפשמ רעד ןופ טדמערפעגפא ןצנאגניא טשינ ךאנ
 םעד ייבראפ זיא עלעשיפ .םעדייא ןטימ ןטלאהעג עכאד טאה בײוו ןוא ןאמ
 סאד .עקםנאפ רעד ןיא טײרדעגנײרא ךיז ,עדראװט רעד ףיוא סיורא ,װאבישזג
 .ץכעלײװרעטניה ףיוא טקוקעגמוא ךיז לאמ סעדעי ,םיוראפ טנאפשעג טאה לדײמ
 טלאװ םאװ :חומ ןכרוד ןפאלעגכרוד ןעלשיפ ןענײז תובשחמ עשילרעטםיוא
 זיא יז ?לדײמ־טסניד םעד טימ הנותח טאה ןוא ןהםדה פא־טג רע ןעװ ןעװעג
 םאװ ןוא ...ײרטעג ןעװעג םיא טלאװ יז .המותי א ,דניק םערא ןא יאדװא

 ־נײא יז טלאװ לבור טרעדנוה ראפ ? הנזמ ריא טימ זיא רע ןעװ ןעװעג טלאװ
 ײז טװאורפעג ,תורז תובשחמ יד טימ טמעשעג ךיז טאה עלעשיפ ...ןעגנאגעג
 הםדה ? רעדנואװ׳ם זיא סאװ .ײנםנופ טרעקעגמוא ךיז ןבאה ײז ראנ ,ןבײרטראפ
 ...םדו־רשב א יװ רעמ טשינ זיא׳מ .הליבט ןײק ןעגנאגעג טשינ םישדח ןיוש זיא
 .לדײמ םאד ןגאירעביא טלאװעג ,רעכיג ןזײרפש ןעמונעג טאה עלעשיפ
 םאד רעבא .השא ירוחאמ אלו ירא ירוחאמ :ארמג יד טנאמרעד ךיז טאה רע
 ,רעיוט ןיא ןעװעג עלעשיפ זיא דלאב .טירט יד טרעכיגראפ ךיוא טאה לדײמ
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 ןטלאהעג יז ׳ריט יד טנ6עעג טאה לדײמ םאד .פערט יד טימ ףיורא טזאלעג ךיז
 ראלק םיא זיא ,ראדיראק ןיא ןײרא זיא עלעשיפ ראנ יװ .ןײרא זיא רע זיב ן6א
 ןיצידעמ ןו5 היר א .טנכערעג טאה רע יװ רעקנארק זיא רעגיװש יד זא ,ןראװעג
 ־הלוח ןוא םדמערפ םעפע ךאנ ןוא רעכעלזאנ יד ןיא ןאטעג גאלש א םיא טאה
 ,עלאם רעד ןיא ןײרא ,לדײמ םאד ןםעגראפ עגר ןײא ןיא טאה רע .םקידנכוםמ
 א ןיא ,רעטרעביושעצ א בוטש ןטימ ןיא ןענאטשעג זיא ,רעװש רעד ,עינױנ,
 ץעגרע טקוקעג ןוא םאריפאפ א טרעכיורעג טאה רע .קאר§אלש ןטלפענקעצ

 :ןאטעג גערפ א רע טאה ,ןעלעשיפ ןעזרעד .ךיז ראפ ךײלג
 ? אה ,הםדה ץעגרע זיא ואװ —

 .םײה רעד ןיא אטשינ זיא יז —
 ? יז זיא ואװ —

 .׳שינ םיױו ךאי —
 ...זךם/אק ׳שינ דער ראנ ,ןארא יאג —

 ? ןעשעג זיא םאװ —
 .לאמש טלאה יז —

 ךיז טאה עלעשיפ .בוטש־ףאלש ןיא ריט א טרי&עג טאה עלאם רעד ןו8
 ־עג זיא טעב ןײא .ךיפעט ןרעביא ןלאפעג טשינ רעיש ,עלעשיט א ןא ןםיוטשעגנא
 ,פאק םורא לכיט א טימ ,עפאלש יד ןגעלעג זיא ןרעדנא ןיא ,טעבעגוצ ןענאטש
 ןוא ךעלשעלפ ןענאטשעג ןענײז לוטש א ףיוא .ןשיק ןײא ףיוא טראפשעגנא
 ןוא ראד־הנושמ ,טכוזלעג ןופ יװ לעג ןעװעג זיא םינפ םעכאד .ײט זאלג בלאה א
 טנאקעג יז ןעמ טלאװ ,ןגיוא יד ןפא ןטלאהעג טשינ טלאװ יז ןעװ .טרעדנעראפ

 .לעװש רעד וצ ןםקאװעגוצ יװ םיפ יד ןענײז ןעלעשיפ .תמ א רא§ ןעמעננא
 לוק א טימ ןאטעג גאז א עכאד טאה — ו ארומ ׳אק ׳שינ ׳אה ,רעהא םוק —

 .רעטנוזעג א ןופ
 עלעשיפ זיא — ? שיראנ ךיז ריא טכאמ םאװ ו רעגיװש ,בוט־םױ טוג —

 .ךיז וצ ןעמוקעג
 א ןאטעג ,טכאדעג ריד רא§ ׳שינ ,רימ טאה׳ם .א־אד ךיז ץעז .וצ־םוק —
 ןעגנערב טזומעג טאה׳מ .ײבראפ ןיב׳כ טנײמעג באה ךאי .ץראה ם׳אב םעלק

 .ןצנימ
 ? רע טגאז םאװ —

 ? הםדה ץעגרע זיא ואװ .טוג ׳שיג זיא׳ם ? םײװ ךאי —
 .בוטש ןיא ןעװעג ׳שינ דארג זיא יז —

 ? יז זיא ואװ —
 .ואװ רעדא ,עטנכש א ײב —

 ? טכאמראפ זיא ריט יד —
 .רעגיװש אי —

 .לטײקראפ ,טוג יוזא ײז —
 •ןקאה ןיא עלעטײק םאד טקעטשראפ ,ןביוהעגפיוא ךיז טאה עלעשיפ

 !וצ רימ גאז .שידק רימ ךאנ ןגאז טםלאז ,ליװ׳כ .וצ ךיד קור .ךיד ץעז —
 !טנוזעג ץיז ךאנ טעװ רעגיװש יד —
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 ם׳אב ׳שינ ,ןזאלרא§ ׳שינ ךימ ךאי ןאק רעװש ןײד ףיוא !ןײנ .יאװלה ■—
 זא ראנ .דיםח א עקאט טסיב .רעטנעענ וצ ךיד קור — ךאנרעד ׳שינ ןוא ןבעל
 ריד ןגעק טלדנאה הסדה .ץלא סײװ ךאי ...הבקנ סיוא ןעמ זיא ףאלש זיא׳מ

 ...!טבעלרעד באה ךאי םאװ ,ײװ .סואימ
 .ןעמעגרעביא ׳שינ רעגיװש יד ךיז לאז —

 .ןרערט יד ןעלקײק ןעמונעג ךיז ןבאה ןגיוא עצראװש עסיורג םעכאד ןו3
 ןופ ןוא ןארא דרע׳רד ןיא ןבירטעג רע טאה ךימ .דלוש ןײז ץלא זיא׳ם —
 לחומ םיע טעװ טאג יצ .לחומ םיע ןיב ךאי .לת א טכאמעג רע טאה רעטכאט רעד

 ...!׳שינ ךאי םײװ ,ןאז
 .המלש האופר א ןבאה ךאנ׳ט רעגיװש יד .בוט־םױ זיא׳ם ,רעגיװש —

 .תױנשמ ןרעל ןוא שידק רימ ךאנ גאז ,ןאז ׳שינ קנע ןשי׳צ לאז׳ס םאװ —
 — ןגראמ דלאב .זיוה קלח ןאמ ןבארשפא ריד ל׳כאי

 .זיוה םרעגיװש רעד ׳שיג ףראד׳כ —
 ־עג ראנ טכאנ ןוא גאט באה׳כ .טקערטשעג ריא רא§ ןבעל׳ס באה׳כ —
 ׳אק ןבאה ׳שינ וליפא ל׳כאי !פא רימ טלאצ יז יװ עז .סטוג ריא ןגעװ טכארט

 ...!רבק ןיא ור
 .טוט יז םאװ ׳שינ טםײװ יז .גנױ ךאנ זיא יז ,רעגיװש —

 ...!שיא־תשא ןא ,יױו ןוא דניװ —
 בראה ןראװעג זיא ןעלעשיפ .לכלוק ןיד א טימ טנײװעצ ךיז טאה עכאד ןוא
 טלאװעג טאה רע .זדלאה ןיא טלעטשעגקעװא םיא ךיז טאה ליונק א .םעיװ יד ןיא
 טאה ץעמע .טירט עקיטםאה טרעהרעד ךיז ןבאה עגר רעד ןיא ראנ ,ןגאז םעפע

 .טפור יז יװ טרעהעג טאה עלעשיפ .הםדה ןעװעג זיא׳ם .טפאלקעגנא
 !ןארא ךימ זאל !ישעמאמ —

 !הםדה זיא׳ם —
 .ןפע ,אלימ —

 טרעטיצעג םיא ןבאה רעגניפ יד ראנ ,ןעלטײקפיוא טלאװעג טאה עלעשיפ
 יד ןםײר ןעמונעג טאה הםדה .עלעטײק ןפיוא ןפארטעגנא טשינ טאה רע ןוא
 ףום םוצ טאה עלעשיפ .ןענעפע וצ ןראװעג רערעװש זיא ןופרעד ןוא עקמאילק
 ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא יז .ןםיוטשעגנא םיא ןא ךיז טאה הסדה .טכאמעגפיוא
 טאה עלעשיפ .קילב ןזײב א םיא ףיוא ן&ראװעג טאה יז .טוה א ןא ,לטעקאשז א
 טאה רע .עגר רענעי ןיא יװ ןגיוא עריא ןיא םאה אזא ןעזעג טשינ לאמנײק ךאנ

 .םיוראפ טירט א טכאמעג טאה הםדה .ץכעלײװרעטניה ףיוא טקורעגפא ךיז
 , !ישעמאמ —

 .גיוא ןיױז טנפעעג טאה עכאד
 .ךאנ בעל׳כ ?וטסליװ םאװ —

 ? ריד זיא םאװ !ישעמאמ —
 טע׳ם .ץראה ם׳אב ןאטעג קירד א לםיבא רימ טאה׳ס ,רעטכאט ,׳שינראג —

 !ןיאגרעביא
 ,ןעלעשיפ וצ ןאטעג גאז א הםדה טאה —!ןײלא ךימ זאל .םיורא ײג —

 .ןליופאב עכאד טאה — טקישעג םיע ךאנ באה׳כ .אד ײז —
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 .םעיװ ענעסאלשעג טימ ןגעלעג זיא עכאד .ליטש ןעװעג זיא לײװ עגנאל א
 טאה ןרעטש רעד .טלמירד יז רעדא ,יז טכארט יצ ,ןםיװ וצ ןעװעג רעװש זיא׳ס
 ןפיל יד .תובשחמ יד ןופ גנאג םעד ןעזעגכרוד טלאװ׳מ יװ ןעװעג זיא׳ם .טקיצעג
 ץלא ךיז טאה עלעשיפ .לכײמש א ןיא יװ ,ןפמורשעגפיונוצ ענדאמ ךיז ןבאה

 יז .רעגעלעג םרעטומ רעד רעביא ןגיובעגנא ךיז טאה הםדה .טקורעגפא רעטײװ
 טלאװ יאװלה .קעמש א ןאטעג ,לוטש רעד ןופ עלעשעלפ א ןביוהעגפיוא טאה

 ־סיוא טשינ ץלא סאד רעמ ןאק׳ב — .ןלאפעגנײא ריא זיא — ו םס ןעװעג םע
 ־ראפ חכ םענעגראבראפ א טימ טלאװ עכאד ךײלג ...דלוש ןײמ זיא׳ם :ןטלאה

 ־גאז א ןאטעג יז טאה ,קנאדעג סרעטכאט רעד ןעמונ

 .טנאה יד רימ ביג ,רעהא םוק —

 עקינײב טימ ןעמונעגנא יז טאה עכאד .טנאה יד טגנאלרעד ריא טאה הםדה
 טימ ט׳יז זא ,ףב־תעיקת ןבעג ריא לאז הםדה ,ןגאז טלאװעג טאה עכאד .רעגניפ
 יװ־ײם ט׳יז .ןגיװשעג טאה יז ראנ ,םיקםע ןײק ןבאה טשינ ןעלשעה־רזוע םעד
 ...תורבע ךאנ וצ ןעגנערב יז לע׳כ — .טבארטעג עכאד טאה — ןטלאה טשינ
 .טבעװשעגקעװא ריא טימ ץעגרע טאה טעב םאד .ןעלמירדנײא ןביוהעגנא טאה יז
 יוזא ןעמ טאה םעד ראפ — .טרעלקעג עכאד טאה — ■.׳טיוט רעד םאד זיא

 ...!ןעמוקנא טשינ סאד ןאק גנירג יוזא .ןײז טשינ ןאק׳ם ,ןײנ ... ? ארומ

1 

 טשינ ליװ רע ביוא זא ,ןעלשעה־רזוע טימ טהנעטעגנײא טאה החפשמ יד
 .ןורסח א ןכאמ ךיז רע זומ ,טנארפ ןפיוא ןרעװ טקישעגקעװא ןוא ןעניד ןײג
 ׳,װענאי ןיא ראנ ,עשראװ ןיא משינ טפראדעג רע טאה וױזירפ םוצ ךיז ןלעטש
 ,טנגעג רענעי ןיא ןײלא העיםנ יד .לאפשערעט־ןײלק ןופ טאטש־טאיװאפ יד
 טראד ןופ ײז טאה׳מ ןוא ןעמונראפ טאהעג ןיוש ןבאה רעכײרטםע יד סאװ
 סנטײצאב ןיוש טאה עמאמ יד .תושפנ־תנכם טימ טקעמשעג טאה ,טגאיעגסיורא
 רעטעפ רעד ,ןרערט יד טימ רעטעלב יד ןכאמ םאנ ןוא םיליהת ןגאז ןביוהעגנא
 רעטעפ רעד .ןײצ ןעמענוצסיורא ךיז זיא עטםעב׳ם זא ,ןטלאהעג טאה קודצ
 ,עלהניד .רעיוא ןא טימ ןעמ זיא ןטסרעכיזמא זא ,ןעגנורדעגםיורא טאה ריאמ־יול
 ןלעפ םיא טעװ ,ןרעצ ךיז לאז לשעה־רזוע ןעװ זא ,טגאזעג טאה ,רעטםעװש יד
 ןכאמ ןגעװ דײר א ןעװעג ךיוא זיא׳ם ,ןעײרפאב םיא טעװ׳מ ןוא סאמ רעד וצ
 .ןשטײד יד ןעמוקנײרא ןלעװ׳ם זיב ןטלאהאבםיוא ךיז רעדא םאפ ןשלאפ א ךיז
 ־שיצנארפ רעד ףיוא רעגיװש רעד וצ ןעמוקעג גאט ןטײװצ ןדעי זיא לדײא
 ,רעטאפ ףיטש רעד ןוא ,לטעמורפ־עזיור ,עריא רעטומ יד .ןײװעג א טימ רענאק
 קעװא טײג לשעה־רזוע רעד ביוא זא ,טנראװעג יז ןבאה ,םלעדנעה ףלאװ ׳ר
 ײב ןגירקוצםיורא ־ הצע ןײא אד זיא׳ם זא ןוא ,הנוגע ןא יז טבײלב ,המחלמ ןיא
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 יד ןפראװקעװא טעװ לשעה־רזוע בױא זא ,טהנעטעג טאה לדײא .טג א םיא
 ראג .ןזײלוצםיוא ךיז טלעג ןבעג םיא ׳לדײא ,יז טעװ ,הבקנ ענעםאלעגסיוא
 ךיז טאה רע טשינ .תוצע עלא יד וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז טאה לשעה־רזוע
 ־רעטילימ רא5 דחפ רעד .ןעלדײא טימ ןבײלב טשינ ,לפירק א ראפ ןכאמ טלאװעג
 זיא ,המחלמ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןעמונעגנא םיא טאח םאװ ,טםניד
 רעקראטש ץלא ,ךיוב סלדײא ןראװעג זיא׳ס רעסערג סאװ .שואי א ןיא רעבירא
 םעד ןעזעגםיואראפ טאה רע .ןפיולטנא וצ גנאלראפ רעד ןראװעג םיא ןיא זיא
 ביוא .םיריוטקאד יד ,לאטיפש םאד ,םאבײה יד ,טעפניק יד :םאראראט ןצנאג
 טאה רע .תירב א ןוא רכז־םולש א ןכאמ ןפראד רע טעװ ,לגנײ א ןײז טעװ׳ס
 א ןעװעדאהוצפיוא ןיז רעד זיא סאװ .לדײמ א וצ קשח טאהעג רעקינײװ ךאנ
 טאה רע ■ןסקעס ןופ ילכ א ,שילאראמא ,ןורכז א ןא ,קיגאל ןא שינעפעשאב
 רע זיא םיראװ .טלקמ־םוקמ א ןיא חצור א יװ ,רעטילימ ןיא ץוש ןכוז טזומעג
 רע םאװ ,יורפ א טימ טאהעג הנותח טאה רע ? החיצר ןײק ןעגנאגאב טשינ ןעד
 ־חשורי טנזיוט טימ שינעפעשאב א טלעװ רעד ףיוא טגנערב רע .ביל טשינ טאה
 .החפשמ רעד ,טפאשלעזעג רעד ,עיגילער רעד טימ טגירקעצ ךיז טאה רע .ןטסאל
 ןײז טיול ולי&א דניז א זיא םאד םאװ ,ןאמ א ײב בײוו א ןעמונעגוצ טאה רע

 ...קוק ,םלשעה־רזוע ,םענעגײא

 רעד .ןברוח־ברע ןוא בוט־םױ־ברע ןופ שאמ־שימ ןײא :געט םלשעה־רזוע
 ײב םיבוט־םימי יד טבארבראפ טאה רע .ןדײר םיא טימ טרעהעגפיוא טאה עדײז
 ענװערדאלאיב ןײק ןראפעגקעװא עלעשיפ זיא הנשה־שאר ףיוא .סנירעדײנש יד
 ףיוא ןעמאזוצ ריא טימ ןענעװאד לאז הםדה ,טגנאלראפ טאה עכאד .ןיבר םוצ
 רעד ףיוא לוש א ןיא טאטש א טפיוקעג טאה הםדה ראנ ,םאג עקםנאפ רעד
 םעד ןיא .ןעלשעה־רזוע טימ קעװא יז זיא ןזאלב־רפוש ךאנ דלאב .ענשטינארג
 ,לאש א ןיא טליהעגנײא ,דײלק םענעטעמאס ץראװש םעד ןיא ,לטײש ןדנאלב
 .ןיציבר־בלאה ,עםקיש־בלאה ןעזעגםיוא הםדה טאה — ,גנוריצ טימ ןעגנאהאב
 ,לטנאמ םעד ,ןגוצנא יד ןעלדײא ײב ןעמוקאבקירוצ טאהעג טאה לשעה־רזוע
 ךרוד סיורא ,ןטראג ןשיסקאז ןיא ןהסדה טימ ןײרא זיא לשעה־רזוע .שעװ יד
 סאד ןזאלפארא ןאמרופ םעד ןםײהעג ,עקשארד א ןעמונעג ,ןרעיוט־ףלע יד
 ־םיוא טאהעג ײז ןבאה ,םיקנעשזאל יד ןופ טײװ טשינ ,סאג רעקיטײז א ןיא .לכעד
 .טסעומשעג ,ןכוק ןםעגעג ,עװאק ןעקנורטעג ןבאה ײז .לזײה־עפאק א ןענופעג
 ריא טאה הסדה ראנ ,טײצלאמ קידבוט־םױ א טײרגעגוצ טאהעג טאה הרפש
 וצ ןײגוצקעװא שינעביולרעד א ןבעגעג ריא ,ןײלא ןםע לאז יז ןעגנולקעגנא
 ןוא לשעה־רזוע ןבאה עפאק םעד ןיא .ןקיטכענ ןבײלב ,עגארפ ןיא םיבורק יד
 ־צנעפ םעד ןוא גנאהראפ םעד ןשיװצ .בוטש רעטצעל א ןיא ןבילקראפ ךיז הםדה
 טלגיפשעג ךיז טאה ןוז עקיטםברעה־ירפ יד .ץאק א טמעראװעג ךיז טאה רעט
 ענראמראמ יד ןא ,אנאיפ רעד ןופ ןשיװאלק יד ןא ,ןוױוא ןופ םמיזעג ןא
 ןוא ןײרא זיא רענלעק רעד .רוזחמ םהסדה ןופ שײלעג־דלאג םעד ןא ,ךעלשיט
 ןוא ןיטנעפרעט ,עװאק טימ טקעמשעג טאה׳ס .ךיש־קאל ןציפש יד ףיוא םיורא
 זיב טלמרומעג ןוא טדערעג גנאל וזא טאה לראפ םאד .ןעמולב עטקלעװראפ
 ערעדנוזאב טימ טרעקעגמוא ךיז ײז ןבאה קירוצ .טנװא רעד ןלא5עגוצ זיא׳ס
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 ־רזוע טריפעגפיורא טאה הםדה .זיוה םלשיפ ןופ רעיוט ןיא ןפארטעג ךיז ׳ןגעװ
 רעד וצ הדועס עקידבוט־םױ יד ןסע קעװא יז זיא ןײלא .ךיז וצ ןעלשעה
 ץעמע .טראװעג ריא ףיוא ׳רעטסניפ רעד ןיא ןםעזעג זיא לשעה־רזוע .רעטומ
 טאה ןאפעלעט רעד .טנפעעג טשינ טאה רע ראנ ׳ריט רעד ןיא טפאלקעג טאה
 םײב טלעטשעגקעװא ךיז טאה רע .טרעפטנעעג טשינ טאה רע ראנ ׳ןעגנולקעג
 לופ ײם ןעװעג זיא רע .למיה ןטנרעטשעגםיוא םוצ טקוקעגםיורא ןוא רעטצנעפ
 ביוא .ןעניד טשינ ךאנ רע טײג ׳סנטשרע .גנונעפאה טימ לופ ײס ,שואי טימ

 ןיא וליפא טײג רע ביוא .טנארפ ןפיוא טשינ ךאנ םיא ןעמ טקיש ,אי וליפא
 ,ךאנ זיא ,טעגרהעג טרעװ׳מ ןעװ וליפא .ןרעװ טעגרהרעד טשינ ןעמ זומ ,המחלמ
 זיא םאמסאק רעצנאג רעד זא ,טלאמעג םאד זיא .סיוא ץלא טשינ ךיוא ,אמתסמ
 ןופ ךעלרעמעק יד ןיא זיולב ןאראפ ןענײז ןײזטסואװאב ןוא ןבעל ראנ ,טיוט
 רעד ,רעפרעק רעד .קיבײא זיא ץלא ...:עזעטאפיה עשיראנ א ? עמזאלפאטארפ
 ףיוא ,לאמ ךס א ןפארטעג ןיוש ךיז יאדװא ןבאה הסדה ןוא רע .עביל יד ,טםײג
 ךאנ ךיז ןלעװ ײז לאמ לפיװ טסײװ רעװ .ןטענאלפ ערעדנא ףיוא ןוא דרע רעד
 ןענײז ןגיוא יד .קירוצ ןוא ןיהא ןענאפשמורא ןעמונעג טאה רע וןענעגעגאב
 א טאה רע ,ןאמ א טאה יז !שילרעטםיוא יװ .תוכשח םוצ ןראװעג טגיואװעגוצ

 ־ןפראק ,ןרעײמ ,גינאה־טימ־איצומ א ןסע עמאמ־עטאט וצ קעװא זיא יז .בײװ
 ...בײל ריא ףיוא טראװ ןוא רעטסניפ רעד ןיא םורא אד ךיז טײרד רע ןוא ,פאק
 ענײז ךרודא טכאמ רע ?טכארט סלדײא ןיא ןאירבמע רעד טוט סאװ ןוא ,ונ
 ,ןעמאזאמארכ יד ךיז ןליונק׳ס ,ןעמאזארטנעצ יד ךיז ןלײט׳ס .ןםעצארפ ענעגײא

 ...תורוד עקילאצמוא ןופ השורי יד ךיז ןיא טגארט בעװעג סעדעי

 ןדעי ןפארטעג ךיז הםדה ןוא לשעה־רזוע ןבאה הבושת־ימי־תרשע יד ןיא
 טאה הרפש .ןהסדה וצ לשעה־רזוע ,סניראטײנ יד וצ ןעמוקעג זיא הםדה .גאט
 .םירחםמ טימ ןעמונראפ ןעװעג גאט ןצנאג א זיא עלעשיפ .תודום עלא טםואװעג
 ־רעטניה א ךרוד סיורא טנאקעג לשעה־רזוע טאה ,ןלאפנײרא וליפא לאז רע ביוא
 עטםאבעלאב יד זא ,טגאזעג הרפש טאה ןעגנולקעג טאה ןאפעלעט רעד ןעװ .ריט
 גאט ןצנאג א ןטעלאר יד ןענײז בוטש־ףאלש ןיא .םײה רעד ןיא טשינ זיא
 טאה יז .ןעמעש םיא ראפ מרעהעגפיוא ךיז טאה הסדה .טזאלעגפארא ןעװעג
 יד ,לאמש־שלדײמ ןבילבעג זיא רעריא רעפרעק רעד .טעקאנ ןאטעגםיוא ךיז
 ־ראפ עשילרעטםיוא טאהעג טאה יז .טיור קידרעײפ — ןטםירב יד ןופ ןעלצראװ
 ,יז ןוא ,ראה ריא זיא ,לשעה־רזוע ,רע זא ,טלאמעגםיוא ךיז טאה יז .ןעגנאל
 יז ןוא קראמ־ןפאלקש א ףיוא טפיוקעג יז טאה רע .ןיפאלקש ןײז זיא ,הסדה
 ־דײא ןגעװ ןגערפםיוא טרעהעגפיוא טשינ טאה יז ...םיפ ענײז וצ ןלאפעג זיא
 ? טאהעג הנותח ריא טימ רע טאה םאװראפ ? ביל טשינ יז רע טאה סאװראפ .ןעל
 ןדער ןעמונעג יז טאה לאמ לײט ?טשינ טאה ענעי סאװ ,הםדה ,יז טאה סאװ
 טפאלקעג ןוא לביטש־דוחי ןיא טכאנײב טרעטיצעג טאה רע יװ :ןעלעשיפ ןגעװ
 ןוא ןכורפש טגאזעג ,ןעגנאגעג ןוא ריא וצ ןעמוקעג זיא רע יװ ,ןײצ יד טימ
 יז זיא אד .ןטײב ןײא ןיא ןטלאהעג ךיז ןבאה עריא סעניול יד ...טנײװעג
 טעװ יז זא ,טגאזעגוצ םיא יז טאה אד ,קירעיורט אד ןוא ךעלײרפ ןראװעג
 ןעמונעג■ יז טאה אד ןוא ,טנארפ ןפיוא ,עמראזאק רעד ןיא םיא טימ ןײגטימ



 381 טאקשומ עילימאפ יד

 ןענײז ערעייז געט עקיזאד יד זא ןוא ןבײרטנא טשינ גנאל טעװ יז זא ׳ןדײר
 ...עטצעל יד

 ־ײה ראנ ,ןיבר םוצ רופיפ־םױ ףיוא ןראפ טשינ לאמנײק טגעלפ עלעשיפ
 ץנאג טאה רע .ענװערדאלאיב ןײק קעװא ײנםנופ רופיפ־םױ־ברע רע זיא ראי
 טאה רע .ןאב רעד וצ קעװא ,לצנער סאד טקאפעגנײא ,הרפפ ןגאלשעג ירפ
 ןעמונעג ךײלג ךיז טאה הסדה .הבוט־המיתח־רמג א ןהסדה ןשטנואװעג טשינ וליפא
 ־אב טאה יז .הרפפ ןגאלש לאז עטסאבעלאב יד ,טגנאלראפ טאה הרפש .ןאטנא
 תונמחר א ןלאפאב זיא ןהםדה ראנ ,טחוש םוצ ןײגקעװא טלאװעג םנטײצ
 םוצ ןדנובעגוצ לםיפ א ,ךיק ןיא ןענאטשעג זיא םאװ ,ןוה רעסײװ רעד ףיוא
 רענעגײא רעד ןיא קעװא לשעה־רזוע זיא ירדנ־לפ וצ ...לשיט־ךיק ןופ סופ
 לאמ םעדעי טאה רע .ןטנוא — רע ,ןביוא ןענאטשעג זיא יז .הסדה סאװ לוש
 ־פיונוצ ךיז טאה טכיל יד ןופ ןײש יד .עטארק רעד וצ קילב םעד ןביוהעגפיוא
 ךיז ןבאה ןשינעלקיצ עשינזח יד ןשיװצ .ןפמאל עשירטקעלע יד טימ טשימעג
 ,םיתילט ,ןעלטיק ןיא ,םיטאבעלאב־לוש עטלא .ןשינעצכערק עשימײה ןסירעגנײרא
 ןבאה ןרערט .טנײװעג־בלאה ,טגאזעג־בלאה ןבאה ,ןעלפאק עטשײלעג־דלאג
 ־עגכרוד ךיז טאה לוש רעשרעבײװ רעד ןופ .דרעב עםײװ ,יד ןיא טרעטיצעג
 רעדניק ,רעבײװ ןופ ןענאמ ןעמונעגוצ טאהעג טאה המחלמ יד .לױהעג א ןסיר
 יאלאקינ םאװ ,םיטלפ יד טפוטשעגפיונוצ ךיז ןבאה ריט רעד ײב .םעמאמ ןופ
 ןבאה ןדײ עקיזאד יד .ךעלטעטש יד ןופ טקישעגסיורא טאה שטיװעיאלאקינ
 טימ שינעכאפ ,ןעײרשעג ,תולוק טימ ,רעגײטש םענעגײא רעײז ףיוא טנװאדעג
 ־עג טכאנראפ זיא רע .רעטמוטשראפ א ןענאטשעג זיא לשעה־רזוע .ןטםיופ יד
 טאהעג ןיוש זיא עדײז רעד .ןטסאפראפ ןעמאמ רעד וצ ןעמוקעגנײרא טאה
 עמאמ יד .טכיל־המשנ א טקעטשעג טאה דמאז פאט א ןיא .לביטש ןיא קעװא
 וצ טכאמעג ריא טאה׳מ םאװ ,דײלק ענעדלאג םאד ןאטעגנא טאהעג ןיוש טאה
 וצ ןפאלעגוצ זיא יז .לכיטפאק ענעסעלטא םאד ,עבוש ענעדײז יד ״דנותח רעד

 !ןגירשעג ,טפאכעגמורא םיא ,םיא

 ...!טנעה עשײוג ןופ ...ןעמרישאב ךיד לאז טאג —

 ־אירעלאװ ראפ א טפירטעגנא טאה עלהניד .ןעמזאפם ןעמוקאב טאה יז ןוא
 .ךיז וצ ןעמוק לאז יז ,ןבעגעג ריא ןוא רעקוצ לקיטש א ףיוא סנפארט רענ

 ,ןסיורד ןיא ןפארטעג ךיז הסדה ןוא לשעה־רזוע ןבאה ןענעװאד ןכאנ
 .קנאב א ףיוא טצעזעגוצ ךיז ,ןטראג ןשיסקאז ןיא ןײרא ןענײז ײז .שילאפ ןראפ
 עכעלםײװ ןופ ןפוש יד רעטניה טקורעג ךיז טאה הנבל עקידלטרעפ ײרד יד

 ןופ סנטאש יד .ןזאלבעג טאה לטניװ ליק א .ןלאפעג ןענײז רעטעלב .סנקלאװ
 .ךעלגעטש ןוא ךעלגעװ יד רעביא טנכײצעג ףראש־הנושמ ךיז ןבאה ןגײװצ יד
 זיב ,שינעטכארט ענעגײא םאד טכארטעג ןוא ןגיװשעג גנאל יוזא ןבאה עדײב
 ,רעירפ רעיוט ןיא ןײרא זיא הםדה .עניאנג רעד וצ ןײג טזאלעג ךיז ןבאה ײז

 טריפעג ןבאה סאװ ,פערט ערעטסניפ יד טימ ףיורא זיא רע .רעטעפש — רע
 ןיא ןעװעג טשינ זיא הרפש .גנאגנײא־דאראפ ןטימ ןײרא זיא יז .ךיק רעד וצ
 ־ראפ ןוא טלטײקראפ טאה הסדה .רעמיצ־ףאלש ןיא ןײרא ןענײז ײז .םײה רעד
 .ףארטש רעד ףיוא טײרג ןעװעג זיא יז .דניז עטםערג יד ןעגנאגאב זיא יז .טלגיר
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 ףיוא זבעגעגפא םיא ךיז טאה יז .רעצכעלעװראפ ענײז עלא ןבעגעגכאנ טאה יז
 טלמירדעגנײא טאה לשעה־רזוע .טעב םעלעשיפ ףיוא ,ךיפעט ןפיוא ,לוטש רעד
 הסדה .הװאת ןופ ןדנוצעגנא ,םולח א ןופ ןקארשרעד ,טפאכעגפיוא ךיז ןוא
 ־קעװא ךיז ,טעב ןופ רעטעקאנ א פארא זיא לשעה־רזוע .ףאלש ןופ טצפיזעג טאה
 רעטרעדורעצ־בלאה רעד .לשעה־רזוע ,רע זיא םאד ,אי .רעטצנעפ םײב טלעטשעג
 ,םינבר תורוד .עיצילאג ןיא קעה א ןיא ץעגרע ןבראטשעג זיא רענײז עטאט
 ־סיורא לאז רע זא .טעראפעג ןוא טקינײרעג ךיז ןבאה ,תועונצ ,םניציבר ,םיקידצ
 ־םיוא .רופיכ־םױ ןופ טכאנ רעד ןיא שיא־תשא ןא טימ רע טגיל טציא .ןעמוק
 ...ןבראש ןיא ליוק א טימ ,ןבורג־ץוש א ןיא ץעגרע יאדװא סע ךיז טעװ ןזאל
 םטאג םאד זיא .טרעדנואװעג ךיז טאה רע ראנ ,קירעיורט ןעװעג טשינ זיא רע
 ־ןופ־בײל ,טאג ןופ לײט א זיא ,לשעה־רזוע ,רע זא ,ךעלגעמ םאד זיא ?ןאלפ
 םאד טציא טנפע רע ןעװ ןעװעג טלאװ סאװ ? קנאדעג־ןײז־ןופ־קנאדעג ,בײל־ןײז

 ןײז ןופ ןראװעג םלאמאד טלאװ םאװ ?םיורא ךיז טרעדײלש ןוא רעטםנעפ
 טשינ לאמ ןײק רע טעװ טיוט םעד ,ןײנ ?לפײװצ ןײז ,ארומ ןײז ,טפאשביל
 ־עג םהםדה וצ טרעקעגמוא ךיז ןוא רעטיצ א ןאטעג טאה רע .ןקיטעפשראפ

 ...רעגעל
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 ןפערט טלאזעג ךיז לשעה־רזוע טאה גאטײב רעגײזא ײרד הרות־תחמש
 רעבירא זיא העש עבלאה א ראנ ,ןראליפ יד ײב ,ץאלפ־קנאב ןפיוא ןהםדה טימ
 ,ןעלעשיפ וצ ןעגנולקעגנא טאה לשעה־רזוע .ןזיװעג טשינ ךיז טאה הםדה ןוא
 ןעצ טימ העש א טראװעגפא טאה רע .טרעפטנעעג טשינ טאה רענײק ראנ
 ןיא קעװא טאהעג ןענײז םניראטײנ יד .ןעמוקעג טשינ זיא הסדה ראנ ,טונימ
 ־ראפ רעשיטסידנוב א ףיוא ןײג טלאזעג ײז ןבאה טראד ןופ .רעטאעט ןשידײ

 .טכאנייב רעגײזא ײװצ יװ רעירפ טשינ םײהא ןעמוק טלאזעג ןבאה ײז .גנולײװ
 ןטצעל םעד ןעגנערבראפ וצ טײהנגעלעג א טאהעג ןבאה הםדה ןוא לשעה־רזוע
 לשעה־רזוע .טרעטשראפ ןראװעג ץלא זיא טציא רעבא ,ןעמאזוצ בוט־םױ גאט
 ־נא ,לביטש ןרעטצניפ ןיא ןײרא זיא רע .ןײלא רענײא טרעקעגמוא ךיז טאה
 טשינ טאה רע לפיװ .טעב ןפיוא טצעזעגקעװא ךיז ,לפמעל־זאג סאד ןדנוצעג
 ־נאר םעד ןטלאהעג טשינ טאה הםדה סאװראפ הבים רעד ןיא טכארטעגנײרא
 :ךעלגעמ ןעװעג זיא ץלא .קלאט ןײק וצ ןײגרעד טנאקעג טשינ רע טאה ,ואװעד
 רשפא ? דראמטסבלעז ןעגנאגאב עלעשיפ זיא רשפא ? קנארק הםדה זיא רשפא
 ... ? ןעמוקאב הטרח גנילצולפ יז טאה רשפא ? ןבראטשעג עריא רעטומ יד זיא
 רעדנעב יד ןשיװצ ןרעטשינ ןעמונעג לשעה־רזוע טאה ,טײצ יד ןבײרטראפ וצ
 אד ןבאה םאװ ,ןראטאקאלבוס ךאנ ןבילבעג ןענײז סאװ ,עקרעשזאטע רעד ןיא
 ־אמארג עשיזיוצנארפ א ןענאטשעג אד זיא׳ם .ןעלשעה־רזוע ,םיא ראפ טניואװעג
 עיגאלאטנא ןא ןוא קיגאל ןיא ריפנײרא ןא ,עירטעמאעג עשיטילאנא ןא ןוא קיט
 רעשימיור רעד ןופ עטכישעג םנאביג ןופ דנאב א ,עיזעאפ רעשיסור רעד ןופ
 ןיא .עיצולאװער רעשיזיוצנארפ רעד ןופ עיראטםיה םליאלראק ןוא ,עירעפמיא
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 ־נא טאהעג רע טאה ,ןענופעג אד ךיז טאה ,לשעה־רזוע ,רע םאװ טײצ רעד
 ןגעװ קרעװ ,קעטאילביב־ײל םרעלסערב ןיא רעכיב לםיב שפיה א טגראבעג
 טשינ טאה עיפאזאליפ סאזאניפש .םזיטלוקא ,םזיטאנפיה ,עיגאלאכיםפ ,עיפאזאליפ
 ץײװש רעד ןיא ךאנ טאה לשעה־רזוע .טײקכעלגעמ םוש ןײק ןםאלשעגסיוא
 ־אב עלא יד .םרעיאמ ןוא ינרוג ,אזארבמאל ,ןאיראמאלפ טנעײלעג טאהעג
 ןטלאטשעג ,רעזײה ענעסעזאב ,סנאיאװראלק ,״רעטסײג רעטלאפ״ ןגעװ ןטכיר
 ,םידש ןגעװ תױשעמ יד טימ טקעדעג קידנעטשלופ ךיז ןבאה ,ענעבראטשעג ןופ
 ,לאפשערעט־ןײלק ןיא טרעהעגנא ךיז טאה ,לשעה־רזוע ,רע סאװ ,םיקוביד ,םיצל
 יװ ...ײברעד ןעװעג ןײלא ןענײז ײז זא ,ןריואװשעג ןבאה סאװ ,ןשטנעמ ןופ
 ־געמ עכעלדנעמוא ןאראפ ןענײז ,ןטובירטא עכעלדנעמוא טאה טײהטאג יד דלאב
 טנאק יװ ,ךיז־ןא־גניד םאד ןעמענאב טשינ לאמ ןײק ןאק׳מ ביוא .ןטײקכעל

 ...ןשינעליוהראפ ײלרעלא ראפ טרא ןא ןאראפ רעכיז זיא ,ןבאה ליװ
 ךיז טאה ,ךעלכיב יד טרעטעלבעג ןוא ןםעזעג יוזא זיא לשעה־רזוע יװ
 זיא רע .טכארטעג רע טאה — :הםדה זיא׳ס .ריט רעד ןיא גנילק א טרעהרעד
 .רעטצניפ ןעװעג זיא ראדיראק ןיא .טכאנראפ ןעװעג ןיוש זיא׳ם .ןענעפע ןפאלעג
 ןופ ךורעג א ןאטעג ךיוה א םיא ףיוא טאה׳ם .ריט יד טכאמעגפיוא טאה רע

 .טלאטשעג סלדײא טנאקרעד טאה רע .םופראפ־למיק
 1לדײא —

 ...ךע ןיב סאד ,אי —
 םאװ ,ךיוב ריא תושמשה־ןיב םעד ןיא ןעזרעד טאה רע ןוא ןײרא זיא יז

 :ןאטעג גאז א טאה יז .ןציפשםיוא ןעמוגעג סנטײצאב ןיוש ךיז טאה
 !לאטש־ריזח א ? גנוניואװ א ראפ סאד זיא סאװ —

 ־אב דלאב ןוא טגערפעג רע טאה — 1 רעהא סעפע ךיד וטםמענ ואװ —
 .טלעטשעגפא ךיז טאה לדײא .רעטרעװ ענעגײא יד טרעיוד

 .ןפראװסױרא טשינ ךימ טסעװ וד ,ףאה ךע —
 .ןײרא םוק .טיהאב טאג —

 ריא טאה לפמעל־זאג ןופ ןײש רעד ןגעק .ךיז וצ טריפעגנײרא יז טאה רע
 ,טוה ןשידאמ־טלא ןא םעפע ןגארטעג טאה יז .קיקעלפ ןוא לעג ןזיװעגסיוא םינפ
 ־עגקעװא ךײלג ךיז טאה יז .פאט רעטרעקעגרעביא ןא יװ טקוקעגסיוא טאה סאװ

 .לוטש רעד ףיוא טצעז
 ,טשינ טםע וד .טוג סיוא טשינ טסעז !ץאלאפ רענעי ? וטםניואװ אד —

 ? םאװ רעדא

 .םע׳כ —
 ...ײז ןבאה םינפ אזא ,ןסע םיתמ יד יװ יוזא ־ לטרעװ א טאה עמאמ יד —

 ,ןגיװשעג טאה לשעה־רזוע
 ריד טימ טזומעג באה ךע .מיזיװ ןײמ ןופ טשאררעביא סיװעג טסיב —

 -עגאל יד טםעז וד ,ןדער

 — רעטילימ םוצ ןלעטש ךיז קעװא ראפ ךיא —

 םיע ןאק ,דראמטסבלעז ןײגאב ליװ שטנעמ א ביוא .ץלא םײװ ךע —
 .רעטרעװ עראלק ןדער ריד טימ ליװ ךע .ןטלאהפא טשינ רענײק
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 ♦דער הנ —
 :םע ט5ור רעד .רעםאװ ןםיוא ךיא בײלב ,קעװא טםײג וד זא —

 .הנוגע ןא
 ? טג א ,םע טםײה ,טםליװ וד —

 .טעליוקעגפא ךעמ טםאה וד .ליװ ךע םאװ טשינ ןײלא ןיוש םײװ ךע —

 .טײהרעקידעבעל
 .תוצילמ עניוזא ראפ טעפש וצ זיא׳ם —

 .ראי קיצעביז ןײק טלא טשינ ךאנ טזיב .טעפש טשינראג זיא׳ם —
 ראפ רעטומ ןײד םוא טםגנערב וד ? ריד טימ ךיז טוט םאװ י וטםפיול ןיהואװ

 !עקטאידיא רעד בילוצ ץלא — ,טײצ רעד

 !טםליװ וד םאװ ראלק רעםעב גאז —

 ? רעהא ןעמוק ףראד יז ? שינעלײא׳ם זיא םאװ —

 .אי רש§א —
 ןײד ךע ןיב לײװרעד .םינפ לופ א ןעײפשנא ריא ל׳כע .ןעמוק יז לאז —
 ןײד גארט ךע .ןאמ ןײמ טםיב וד ןוא בײװ ןײד ןיב ךע .רוה א זיא יז ןוא בײװ

 ...!ץראה ןרעטנוא דניק
 .ףום א ןכאמ ןזומ רימ ? דײר עלא יד םאװ וצ ,לדײא —

 ץנאג א ןפעלש ךעד ךע לעװ ,ןלעװ ל׳כע ביוא .טשינראג ןזומ רימ —
 ־יפש ןײק טשינ רימ ײב זיא טארײה .ןטערטוצפא העדב טשינ באה ךע .ןבעל

 !ןבעל׳ם רעטיב ןכאמ ךאנ ריד ל׳כע .לכעל

 !עמאמ ןײד יװ טםדער וד —
 .תורצ עלא יד וצ טכארבעג ךיד יז טאה םאד .תמא םעד ריד גאז ךע —
 טציא ןטלאװ רימ .גירק םעד ברע דנאלםור ןײק ןפאלעג וטםיב ריא בילוצ
 .טכײרגרעד םעפע ןוא טרידוטש טםלאװ .ץײװש רעד ןיא ךעלקילג ןײז טנאקעג
 .זיא המחלמ א םאװ ןגאז טשינ ריד ףראד ךע ? יוזא ןרעװ ריד ןופ טעװ םאװ
 ט׳יז זא ,ןײא טשינ ריד דער .ןראי עטםעב יד ןרילרא5 וטםעװ לא§ ןדעי ןיא
 ט׳יז ןוא רעכעל עלא ןיא ןרעגלאװ ריא בילוצ ךיד טס׳וד .ןטראװ ריד ףיוא
 טם׳וד ןוא ,םופ א ןא ןעמוקקירוצ װאורפ ...!דרע׳רד־ןיא־רעײט־ףיט ןבאה ךיד

 ...!ןפאכמורא ריד טימ ךיז ט׳יז יװ ןעז
 ... ? טערקנאק וטםליװ סאװ —

 ךיד ליװ ךע .ן&לעה ריד ליװ ךע רעבא ,טנידרא§ טשינ םע טם׳וד —
 רימ .רעײפ ןיא ןפיול טשינ טםפראד וד .הבוט ןײמ ךיוא ןײמ ךע .ןראנ טשינ
 רעזדנוא ןגירקעגםיורא ןבאה רימ .עמאמ יד .רעטעפ רעד .ן&לעה ריד ןענאק
 ־אז זיא׳ם .שטנעמ א ןײז טסעװ ןוא ןזײלםיוא ךיד טע׳מ .קנאב רעד ןופ טלעג
 ןײא זיולב גנאלראפ ךע .ץײװש רעד ןיא ןרעקוצמוא ךיז געװ א ןאראפ ראג

 !תעגושמ םעד וצ קע ןא ןכאמ טסלאז :ךאז
 .ביל יז באה ךיא ,לדײא —

 ? טראװ טצעל ןײד םאד זיא —
 .תמא רעד זיא׳ם —
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 טשינ עביל ןײק ףיוא טפיוהרעביא טסיב וד .טדערעגנײא ריד מםאה —
 ...דײר ענײמ טםיזמוא זיא ,יוזא זיא׳ס ביוא ראנ ...קיאעפ

 ןבאה ןפיל יד .פאק םענעגיובעגנײא ןא טימ ןםעזעג לדײא זיא לײװ א
 ןוא סשליבסנאמ םעפע .קיציפש ןוא גנאל ןראװעג זיא זאנ יד ,טמירקעגסיוא ךיז
 ענעביוהעגפיוא יד ,ןרעטש ןכיוה םעד ןופ טקוקעגפארא טאה םשיחומ־לעב
 רעד רעטניה ןופ יװ ־ ליפעג שילרעטםיוא ןא טאהעג טאה לשעה־רזוע .ןעמערב
 םאװ ,ןדמל רעד ,רעריא עטאט רעד טקוקעגסיורא טלאװ הרוצ רעשרעבײװ
 .ןביוהעגפיוא ךיז טאה לדײא ...רעטכאט רעד ראפ טקערטשעג ןבעל םאד טאה

 ? רעטצנעפ׳ס סיורא טײג ןיהואװ ? לביטש א ראפ םאד זיא םאװ —
 ךיז טאה יז .רעיומ רעדנילב רעד וצ טקוקעגסיורא ןוא ןענאטשעג זיא יז
 ןטײװצ םעד ןעז ןענאד ןופ טנאקעג טאה׳מ .טײז א ןא טקוקעג ןוא ןגיובעגסיררא
 זא ,טגיונעגסיורא ףיט יוזא ךיז טאה יז .תוכוס ראפ א ןופ ךכס םעד ןוא ףיוה

 .ןקארשרעד ךיז טאה לשעה־רזוע
 ...!קיטכיזראפ ײז ,לדײא —

 .טרעקעגמוא ךיז ןוא טכײלגעגסיוא ךיז טאה יז
 .ךע טשיג ,דראמטסבלעז טסײגאב וד —

 .תמא ,אי —
 ...!ראנ רעמירא —

 רע .ײרטעג ץלא ךאנ ריא זיא רע .טלכײמשעג ,ןטסאמעגפא םיא טאה יז
 א סנטײצאב ןיוש רע טאה רשפא ,טסײװ רעװ .ןלאפסיורא לאז יז ,טשינ ליװ
 זיא ןעלדײא ...ןוז ןײז זיא׳ס ? םירעדעג עריא ןיא שינעפעשאב םעד וצ ליפעג
 טשינ ,רעטעפ םעד טשינ ןכראה טשינ טעװ יז זא ,ראלק ןראװעג לאמא טימ
 רע טעװ ךעלצעזעג ...!טשיג לאמ ןײק .ןטג טשינ םיא ט׳יז ־ןעמאמ יד

 .בײװ ןײז — יז ןוא ןאמ ריא ןבײלב
 ...!שוק א ןאט ךאנ רימ טםגעמ ,רעהא םוק —

 ־פיוא טאה יז ־ םטכירעגמוא ןצנאג,ןיא סעפע ןאטעג יז טאה גנילצולפ ןוא
 ־רעד א ןײטש ןבילבעג זיא יז .זאג םעד ןשאלעגסיוא ןוא טנאה יד ןביוהעג

 ...טײקשיראנ םענעגײא םעד ןופ עטניוטש

 \גא \ײנ לוביפאןג

1 

 טאה ,תוכוס דעומה־לוח גאט םענעי ,ןעלפאק ןופ קעװא זיא האל יװ םעדכאנ
 יד .עיראלעצנאק רעד רעביא קירוצ־ןוא־ןיהא ןענאפשמורא ןעמונעג לפאק
 ־עג זיא ןפיל יד ןשיװצ סאריפאפ רעד .טעפירקסעג ןבאה ןשאמאק ענעזמעג
 ןײרא זיא לפאק .פיל רעטשרעטנוא רעד ףיוא טפעלקעג ןוא ןעגנאגעגםיוא טאה
 ־ײשט א ןוא עקנישאמ־זאג א ןענאטשעג זיא׳ס ואװ ,לביטש־רעטניה םעד ןיא

 טקוקעגנײא ךיז טאה לפאק .עלעגיפש א ןעגנאהעג טאה ךיק רעד רעביא .קינ
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 ךענײק ראנ א ןעװעג ןיוש זיא רע .טלאטשעג רענעגײא רעד ןיא
 .טדײלקעג םיא טאה קינאלעמ רעד .קיצרעפ יװ רעמ ןבעגעג טשינ םיא טלאװ
 םיא ףיוא ןגעלעג זיא לגוצנא םאד .לרעפ א טקעטשעג טאה ספינש םעד ןיא
 טײדדעגםיורא טשינ טראפ ךיז טאה עקװעדלאי יד ,םע טםײה .ןםאגעגםיוא
 רעד ןעװ — .ןהאל ןגעװ ןאטעג טכארט א לפאק טאה — !ךעלעטנעה ענײמ ןופ
 לפאק ...רבק ןיא טײרדעגרעביא ךיז רע טלאװ ,טםואװעג םאד טלאװ רעטלא

 .גנוצ א טקעטשעגסיורא ןײלא ךיז טאה

 ...!רזממ עלעפאק —

 ,רעטםנעפ א טנפעעג ,בוטש רעסיורג רעד ןיא טרעקעגמוא ךיז טאה לפאק
 ־בלאה א ,רעטריקורב־טשינ א ןגעלעג זיא ןטנוא ףיוה רעד .ןקוקסיורא ןעמונעג
 א ןיא .לםקיש א ןסעזעג זיא ןלעװש עטליופעגוצ סיוטש א ףיוא .רעטסיװראפ
 יד סאװ ,םעקשטאק עכעלטע טעקסױלפעג ךיז ןבאה רעםאװ־ןגער עשזולאק
 .ףאשעמאפ א ןםאגעגםיוא טאה עיוג עםעװראב א .טעװעדאהעג טאה עקשזורטס
 ־הריד ןײק טלאצעג טשינ טאה עשראװ ןיא רענײק זא ״דמחלמ רעד ןיא ,טציא
 ײס טאה׳מ .ןעלפאק ,םיא וצ ןעמוקנא טפראדעג טשינ רעמ םײוג יד ןבאה ,טלעג
 ײװ־ןוא־ךא זא רעבא .ןפראװםיורא ןוא םעכעבעב יד ןבײרשפא טנאקעג טשינ יװ
 יד ,טנעװ יד טימ ןעמאזוצ טליופעג ןבאה ןראטאקאל יד !תוריד עניוזא וצ
 יד .ץעק יװ םיורג זײמ ןטלאהעגפיוא אד ךיז ןבאה׳ם .סעגאלדאפ יד ,ןטיפוס
 עקידעבעל ןענײז רעדניק יד .טריזיליבאמ ןראװעג עלא ןענײז טײלסנאמ ערעגנײ
 טעװ סאװ .ביוש רעד ףיוא לגאנ ןטימ ןבײרש ןעמונעג טאה לפאק .םימותי
 לת א ? עקירעמא ןײק קעװא ןלעװ האל ןוא רע זא ,רעזײה םמלושמ ׳ר טימ ןײז

 !ןגעמראפ ןצנאג ןופ ןרעװ טעװ

 ־ירבאד עצנאג׳ם — .ןאטעג־גאז א לפאק טאה •— !ןגארטעצ ץלא טע׳מ —
 !לזמ

 זיא׳ם .םאג ןיא ןײגפארא טזאלעג ךיז ,לטנאמ םעד ןאטעגנא טאה לפאק
 א םיא טוט האל ןעװ זא ,ןזיװעגםיוא ךיז טאה ןעלפאק ןעװ טײצ א ןעװעג
 זא ,עבט א ןבאה ןכאז עטוג רעבא .קילג ןופ ןראװעג עגושמ רע טלאװ ,שוק
 ־עמא ןײק קעװא ,ןעלעשאב ןטגפא ־ ןגאז וצ גנירג זיא׳ס .טעפש־וצ ןעמוק ײז
 ײרטעג א זיא יז ? ןעװראפ ? םאװראפ ? ןעלעשאב םעפע ןעמ טג יוזא יװ .עקיר

 טלאװ ,ןטג יז ליװ רע זא ,ריא טגאז רע ןעװ .רעדניק ענײז ןופ עמאמ יד ,בײװ
 יד ןרעהרעד טע׳מ זא ,הרבח יד ןגאז טעװ םאװ ןוא ,ונ .ץיװ א׳ם טנײמעג יז

 !ךשוח ןאט ךיז טע׳ם ?םעײנ
 גאטימ .טנײה יװ ירפ יוזא ןעגנאגעג םײהא טשינ לאמ ןײק זיא לפאק
 זאלג א ןוא ץירג רעלעט א :עיצאראטסער א ןיא ,טאטש ןיא ןםע רע טגעלפ
 .ןביז ןוא םקעז ןשיװצ טײרגעגוצ עלעשאב טאה טײצלאמ עקישײלפ סאד .ײט
 ־עג םיא טאה׳ם .ןםע םוצ קשח ןײק טאהעג טשינ לפאק טאה לאמ סאד רעבא
 ןײז וצ גנאלראפ א טאהעג טאה רע .ןפײלש יד ןיא טקאהעג ,ךיוב ןיא טמירג
 לאמ עלא רע טאה ,עפאנאק רעד ףיוא ,טראד .לביטש ןיא ךיז ײב ,םײה רעד ןיא
 ־עגנא טאה רע .עקשארד א ןעמונעג טאה לפאק .רענעלפ עלא טכארטעגכרוד
 טיול .םעיװ יד ןםאלשעגוצ ,סיפ יד ןגיוצעגםיוא ,ןעלנא ןפיוא פאק םעד טראפש
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 רעד ףיוא .ךיז טני§עג רע ואװ טנאקרעד רע טאה תוחיר יד ןוא שיור םעד
 רעטעלב עטקלעװראפ ןופ ךורעג א רעכעלזאנ יד ןיא ןאטעג־גאלש א טאה עיבאשז
 רעד טימ ןאטעג ךיוה א טאה םאג־ןראטאנעס רעד ףיוא .ןטראג ןשיםקאז ןופ
 טימ קעמש א ןאטעג םנטײצאב טראד ןיוש טאה׳ס .ןםאג עשײוג יד ןו§ תובחר
 טשינ טאה ןטאמראה ןופ ךליהפא רעד וליפא .לדלעװ רעגארפ ןוא לםײװ רעד
 ־טעי ,לסעג סעדעי טפאנשרעד טאה לפאק .רעדורעג עשימײה םאד טביוטראפ
 ־מארט א ןופ םורבעג םעד טדײשעגרעטנוא טײהרעדנילב טאה רע .לקניװ סעדעװ

 ןקאנק סאד ,עקשארד א ןו§ ןפאלק םאד ,עמראפטאלפ א ןופ ןעקסארט סאד ,ײװ
 .עלעגעװ־טנאה א רעדא ,לרופ שירעיופ א ןופ שינעפעלש סאד ,עקמוג א ןופ
 ן&יוא עבטמ א טזאלעגפארא טאה ץעמע ןעװ טרעהרעד רע טאה רעדימראה ןיא
 ־אב רע טאה ,שיליופ ןיא רעדא שידײ ןיא ,רעטרעװ ענלצנײא ןופ ,ראוטארט
 ־עגסיוא ןבאה ךעלמיצקש .ךיז טלדנאה׳ס םאװ ןגעװ ןוא טדער׳ס רעװ ןעמונ
 עשטײד יד פא־טלאה רעטילימ עשיסור םאד :עמארגעלעט ארטסקע ןא ן&ור
 ,רעײװצ א לצעגײש א ןפראװעגוצ ,ןגיוא יד טנפעעג טאה לפאק .עוױםנעפא

 .טאלב א טלדנאהעגנײא קידנראפ

 — .ןײלא ךיז וצ טלמרומעג רע טאה — !טרגפעג טשינ ךאנ זיא עינאפ —
 ...!רעװלופ ןקעמש וצ שטײד םעד ןבעג ךאנ ט׳רע

 א ןראפעגנא זיא׳ס .טלעטשעגפא ךיז עקשארד יד טאה קירב רעד ײב
 ןבאה סאװ ,ןסובינמא יד וצ ךעלנע ,ןגעװ עשילרעטםיוא ןיא ,טעראזאל רעצנאג
 ןעזעג ןעמ טאה ןביוש יד ךרוד .עגארפ ןוא עשראװ ןשיװצ טריםרוק לאמא
 ־םעװש עקיצראהמראב .רעזדלעה ,םיפ ,טנעה ,פעק עטרישזאדנאב טימ ןטאדלאס
 יד ןענײז טראד ןוא אד .עטעדנואװראפ יד רעביא ןגיובעג ךיז ןבאה רעט
 ןיא ,טלאטשעג א ןגעלעג זיא לשטעק א ןיא .טקיטולבראפ ןעװעג ןשזאדנאב
 ץיפש א טקוקעגםיורא טאה׳ס ,ןריכאפ ןוא רעדנעװעג ןיא טליהעגנײא ןצנאג
 א סעפע טימ טעראפעג ךיז ןבאה ןראטינאס ײװצ .תמ א ײב יװ ,זאנ עסײװ

 .עלעפעל ןרעטנוא קידלעביא ןראװעג זיא ןעלפאק .עלעקשיק א.ןוא סעפעג

 ...!עמאמ ,יוא —

 א ,רעטכאט עטםטלע יד ,ןעשאש זיולב ןפארטעג לפאק טאה בוטש ןיא
 ןעװעג זיא עשאש .םישדח ףלע טימ ןקעינאמ ןופ רעגנײ ,ראי ןצכעז ןופ לדײמ
 ןעװעג זיא יז .למינפ שידניק א טאהעג טאה יז רעבא ,ןעלפאק ,םיא ןופ רעכעה
 טימ ןטכאלפראפ ,עילאט רעד זיב פעצ עגנאל ײװצ טאהעג טאה ןוא דנאלב
 םאד ןסעזעג ןיוש זיא יז :ןטסעבמא יװ טשינ ךיז יז טאה טנרעלעג .דנאב
 ,טראװ א טדערעגםיורא טאה לפאק רעדײא ךאנ .סאלק ןטרעפ ןיא ראי עטײװצ
 יד טימ טראפשעגגא ךיז ,ןעגנאהעגנא םיא ןיא ךיז ,םיא וצ ןלאפעגוצ יז זיא

 .ןטםירב
 ...!שוטאט —

 ־עג טשינ וליפא טאה דיומ יד .ןםירעגסיורא ריא ןופ םיוק ךיז טאה לפאק
 ,ןעמעש וצ ךיז לכש ןײק טאה
 י ישעמאמ יד זיא ואװ —

 .לפראפ עטנקירטעג ךאנ ןענאגעג׳ארא —
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 1 עלעבײט ןוא עפיא ןענײז ואװ —

 .ראילאטם םײב זיא עפיא .טפאלש עלעבײט —
 זעלאקש ןיא ךיז טרעה םאװ ׳ונ —

 .ןגיוא־עםקיש יד ןטכיולעגפיוא ןבאה ןעשאש ייב
 זיא עיראטםיה ןופ ינאפ יד !עצעה א טאהעג רימ ןבאה ,שוטאט ׳ךא —

 ...!ךאב רעד ײװ רימ טוט׳ם א ,טכאלעג יוזא ןבאה זדנוא .ןלאפעג
 ןזיװעג ןוא שינעכאכ שידניק א טימ ןעגנאגראפ ךיז זיא לדײמ םאד ןוא

 •לםקא ןא ןאטעג־ביוה א טאה לפאק .ןײצ ערעטיש ליומ א
 .טגערפעג רע טאה — ? טלאפ שטנעמ א זא ,רעטכעלעג׳ם זיא םאװ —

 .םענײא ןדעי טימ ןריםאפ ןאק׳ם —

 רעדינא ץאלפ א ןאטעג ט׳יז !שימאק יוזא ןעװעג זיא׳ם ׳שוטאט ׳ךא —
 ...!שוק א ןאט ריד זומ׳כ .םעקװאל יד ןשי׳צ

 ,ןעמערב יד ןיא ,ןרעטש ןיא טשוקעג ,ןעמונעגמורא םיא טאה לדײמ םאד
 ־עג ןצ1נאג ןיא ןעװעג זיא יז .טפוטשעגפא םיוק יז טאה לפאק .ןקאב עדײב ןיא
 ־עג לאמ ןײא טשינ טאה לפאק .קיצרעהטוג ,שיראנ :רעטומ רעד ןיא ןטאר
 םײהא ןעמוקעג יז טלאװ ,ןצעמע ןיא ךיז טבילראפ בלאק אזא ןעװ זא ,טרעלק

 .ךוטראפ ןרעטניה לכײב א טימ

 ןגיוצעגםיוא ךיז ,טלטײקראפ ךיז ,עװאקלא ןיא ךיז וצ ןײרא זיא לפאק
 ץלא ,טרעכיורעג ןוא טלבירגעג ךיז טאה לפאק רעגנעל םאװ .עפאם רעד ףיוא
 ןכערבעצ ט׳רע ,םעפע טםײה םאװ .ןײלא ךיז רעביא טניוטשעג רע טאה רעמ
 טעװ רעװ ?ןעשאש ןופ ןרעװ טעװ םאװ ?עקירעמא ןײק קעװא ןוא םײה א
 ,ןקעינאמ ןופ ןײז טעװ םאװ ? םופ א ףיוא ךעבענ טקניה םאװ ,ןעפיא ןכאמ הנותח
 דנײר&־עטוג ,עילימאפ א ,רעזײה ײװצ רעביא םעפע ןעמ טזאל יװ ? ןעלעבײט
 ריבים רעביא ץעגרע ,טאראב םטאג ףיוא טײצ־המחלמ קעװא ךיז טזאל׳מ ןוא
 א טלא ןיוש זיא יז .עלעבײװ גנױ ןײק טשינ ןיוש זיא האל יד ? עקירעמא ןײק
 יביל םיא טאה יז ביוא .רעבירא לצימש א טימ רעדא ,קיצרעפ־ןוא־ריפ ראי

 ...!עצינװאבױל ןײז ןרעװ יז לאז

 ,םיקתממ יד ןופ טלײצרעד ןהאל טאה רע זא ,טנאמרעד ךיז טאה לפאק ןעװ
 רעטיב ןראװעג םיא זיא ׳עםאק םמלושמ ׳ר ןו§ ןעמונעגםיורא טאה רע םאװ
 באה׳כ —'.ןײלא ךיז וצ טדערעג רע טאה — זףרוטמ עגושמ ןיב׳כ .ןעמוג ןיא

 ...!טעליוקעגפא ךימ

 .טלמירדעגגײא ,טנאװ רעד וצ טײרדעגםיוא ךיז לפאק טאה שפנ־תמגע ןופ
 ־לאמ םאד ןעװ ,טגװא ןיא רעגײזא ןביז םורא טקעװעג&יוא םיא טאה עלעשאב
 ־פאק ײב ןעמ טאה הכום ןײק .שיט ןפיוא ןבעגעגפיוא ןעגאטשעג ןיוש זיא טײצ
 ־ײז ,טניואװעג אד ןבאה םאװ ,ןדײ ראפ יד .טלעטשעג&יוא טשינ ףיוה ןיא ןעל
 ־אלשראפ טימ ןענאטשעג&יוא זיא לפאק .עשיטלעװ־קיטנײה ןעװעג עלא ןענ

 ןעזעגםיוא טנװא ןקיטנײה טאה ץלא .בוטש־לטימ רעד ןיא ןײרא ןוא םיפ עגעפ
 ,רעדניק יד ,שיט־קור רעד ,ןײש־ךלימ רעד טימ פמאל־גנעה רעד :דמערפ
 ,טפײנקעג ךיז ןבאה עלעבײט ןוא עפיא .ץכעדיזנײא טימ ךעלדײה רעלעט יד
 ןיא שיטײל ןםעזעג זיא קעינאמ .רעטכעלעג א טימ טלארפעגםיורא לאמ םעדעי
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 ןפראװעג טאה פאק רענעריושעג רעד .פענק ענעדלאג טימ לקער שיטםיזאנמיג א
 ־עג ׳ןעלפאק םורא טײרדעג ךיז טאה עלעשאב .קילעב ןפיוא ןטאש ןקיזיר א
 ־רעיוז לםיב א ׳עקרעגוא לצינעפ א ׳םפאלק לקיטש א — ןקורוצ ןײא ןיא ןטלאה

 :טפאשײרטעג טימ ןאטעג־גאז א טאה יז .טיורק
 ייװ לאמא ׳שינ ריד טוט׳ם .רעקיטכאנ א יוו וטםציז םעפע ׳עלעפאק —

 ? פאק רעד
 .ןײנ ? אה —

 !גאטאב ןפאלש וצ עבט ןײד ׳שינ זיא׳ם —
 .דימ ןיב׳כ —

 .ןצינעג ןעמונעג טאה לפאק ןוא
 טאה — !טנפע וילעטאט רעד ליומ םיורג אראם ראנ ץטיעז ,יוא —

 .ןושל קיפמוטש א טימ ןפורעגנא ךיז עלעבײט
 ןרעביא שטאפ א ןאטעג ריא עפיא טאה — וןגאז ׳שינ יוזא ראט׳מ —

 !הרבע ןא׳ם — .קנעלעג־טנאה
 — .טנראװעג יז עלעשאב טאה !דניק׳ם ןגאלש ףיוא־רעה ,עפיא —

 ןךעלטנעה עטיור עניוזא טאה יז זא ,ץעז ןדעי ריא טוט יז
 ־נא בלאה ןוא ליומ םוצ לטםיופ םעלעבײט טגײלעגוצ טאה עלעשאב ןוא

 .טשוקעג בלאה ,טכיוהעג
 ־אמ טגערפעג לפאק טאה — ?עיזאנמיג ןיא םעפע ךיז טרעה םאװ —
 א טימ טצאלפעגםיורא עשאש טאה ,ןרעפטנע לאז קעינאמ טאטשנא .ןקעינ

 .שינעכאל
 ...!לצעלפ א טכאמעג טאה עיראטםיה ןופ ינאפ יד יװ ךימ ןאמרעד׳כ —
 ײב לפאק טאה — רעדניק עשיראנ ןעמ טאה ,בײװ שיראנ א טאה׳מ זא
 ,ךעלפײרג יד וצ טשינ ,טיטעפא ןײק טאהעג טשינ טאה רע .טםאפעגפא ךיז

 םאד ,לטנאמ םעד ןאטעגנא לפאק טאה עיצאלאק ךאנ דלאב .שיילפ םוצ טשינ
 .ןײגקעװא טזאלעג ךיז ןוא לשױלעפאק עפײטש

 שטאכ ,ןפורעגכאנ םיא עלעשאב טאה — !טעפש טשינ םוק ,עלעפאק —
 .רעגײזא ײװצ ראפ ןעמוקעג םײהא טשינ לאמ ןײק זיא לפאק

 ןוא רעיוט ןופ םיורא זיא לפאק .ךעלרעטצניפ ןעװעג זיא פערט יד ףיוא
 ־קאװ רעגרוברעטעפ ןופ טײװ טשינ ,םאג עלאמ רעד ףיוא .םקניל טזאלעג ךיז
 ־נײא ןא ןעװעג זיא לפאק ואװ ,גרעבנעםקא עילימאפ יד טניואװעג טאה ,לאז
 ־א־טימ־בוטש א טאהעג טאה ,רעכעה קאטש א ,זיוה םענעגײא םעד ןיא .רעײג
 ־יד ןופ רחום א ,ןאמ ןטלא ןא ךאנ הנמלא עגנױ א ,רעבאםדלאג יורפ יד ךיק

 ענײז טימ לפאק ןעמוקפיונוצ ךאװ א לאמ עכעלטע ךיז ןגעלפ אד .םענאװ
 רעד ןאעל ,קינפורק דיװאד :״קדצ ישנא״ הרבח רעד ןופ רעדירב־עטוג
 ןלאפנײרא ךיוא טגעלפ׳ם .רענזיװעצלעפ עלעשטיא ,עיטאמ רעלעג רעד ,רעײג
 עםיורג א טאהעג ןבאה םגרעבנעםקא יד .טםניד סטאקשומ םלושמ ׳ר ,ימענ
 •לװלאװ ןעװעג עגארפ ןיא זיא טלעג־הריד .ךיק א טימ ןבוטש ףניפ :,דריד
 ןוא ןשינעפײפ יד טרעהעג טכאנ עצנאג א טאה׳מ :ןורטח ןײא ןעװעג זיא׳ם
 טאהעג ןיוש ךיז ןבאה םרעבנעסקא יד רעבא .ןוױטאמאקאל יד ןופ ןשינעשיצ
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 עשטאד ףיוא רעמוז ןרא5עגםיורא ןענײז ײז ןעװ זא ,טניואװעגוצ יוזא וצרעד
 .ן&אלש טנאקעג טשינ ײז ןבאה ׳ןילאכימ ןײק

 טגנילק םע — .טהנעטעג גרעבנעםקא ראדיזיא טאה — ליטש וצ זיא׳ם —
 ...!ןרעיוא יד ןיא שזא

 ןיא ,ןענאראטםער עכעלטע טאהעג לאמא טאה גרעבנעםקא ראדיזיא
 טײז .םש א טאהעג ןבאה ךעלפמעװ םגרעבנעםקא .עשראװ ןיא ןוא עגארפ
 ־םעק ,פעט ןעגנודעגםיורא רע טאה ,טנוזעג טשינ זיא גרעבנעםקא ראדיזיא

 .םרעװראם ײב רעלקעמ א ןראװעג ךיוא זיא רע .תונותח ףיוא רישעג ,ןעל
 ־עג ריא וצ ןענײז םױה־דע .עקרעפײר א ןעװעג רעירפ זיא גרעבנעםקא ינאפ יד
 ןבאה םגרעבנעםקא יד .םעלעטש ףיוא טקישעצ ײז טאה יז ןוא ןטםניד ןעמוק
 טאה׳מ .םעקמאט ףיוא ץעגרע ןטלאהעגפיוא ךיז טאה םאװ ,ןוז א טאהעג
 יד ןופ תחנ טאהעג ײז ןבאה ראפרעד .רעםאפ א זיא רע זא ,םיא ףיוא טגאזעג
 ־עג־טינש א ןיא רעטלעטשעגנא ןא ,ןאמ םעקליצ .עניגער ןוא עקליצ ,רעטכעט
 עניגער .ךאװ א לבור קיםײרד טנידראפ טאה ,םאג עשנעג רעד ףיוא טפעש
 .הלכ א ןעװעג רעדיװ ןיוש זיא יז ראנ ,םיכודיש ײװצ טזאלעגפא טאהעג טאה
 ,עגארפ ןיא ענײא ,טײהנײש א ןעװעג לאמא ןבאה לאז גרעבנעםקא יורפ יד
 יד .ריט א ךרוד ןײרא םיוק זיא יז זא ,קיד יוזא ןראװעג רעטעפש זיא יז רעבא
 גרעבנעםקא יורפ יד .טנופ טרעדנוה ײרד וצ טנעאנ ןגיואװעג טאה ענעדײ
 טםניד רעד טימ טפאשעגמורא ,טײקשיטאבעלאב םאד טריפעג ןגעװטםעדנופ טאה
 ׳ךיוה ןעװעג זיא סאװ ,גרעבנעסקא ןאפ םעד ,ןאמ ןטימ טגירקעגמורא ךיז ןוא
 טײרדראפ ,ןםנאװ עלעג־ריב ראפ א ןוא זדלאה ןקירעדא ןגנאל א טאהעג ןוא ראד
 רעמ זיא ,ןעקנורטעג טײהרעליטש טאה גרעבנעםקא ראדיזיא .קאילאפ א ײב יװ
 טגעלפ רע ןעװ .ןטראק טגײלעגסיוא ןײלא ךיז ןוא ןעגנאגעגמורא יװ ןגעלעג
 ?ןגירשעג ןוא טסורב רעד ןיא טפאלקעג ךיז רע טאה ,בײװ ןטימ ןגירק ךיז
 ךימ טםאה !גרעבנעםקא ראדיזיא וצ ?טםדער וד ןעמעװ וצ טםײװ וד —

 ...!םהא עז ךאי יװ קוק ,אנ .עקװאיפ א יװ ןגיוזעגםיוא
 לאמעלא ןבאה םאװ ,ןקאב ענעלאפעגנײא יד ףיוא ןזיװעגנא טאה רע ןוא

 .טקילפעגפא יװ ,רילאק ןכעליולב א טאהעג

2 

 לאמא זיא גרעבנעםקא ראדיזיא .תיב־ןב ןא םגרעבנעםקא יד ײב ןעװעג זיא לפאןל
 עלעצײר .ןעלפאק ראפ ןראי ךס א ,״קדצ ישנא״ הרבה רעד ןיא יאבג ןעװעג
 .דצ םרעטומ רעד ןופ הבורק עטײװ א םלפאק טרעקעגנא ךיז טאה גרעבנעםקא
 ־סיוא טציא רע טאה ראדיראק ןיא .ריט רעד וצ לםילש א טאהעג טאה לפאק
 טאה רע .רעגנעה א ףיוא ןעגנאהעגפיוא ,שױלעפאק םעד ,לטנאמ םעד ןאטעג
 רע טאה ,בוטש־לטימ ןיא ןײרא זיא לפאק ןעװ .ראה יד טמעקראפ םאק א טימ
 רעײג רעד ןאעל ,קינפורק דיװאד .לדניזעג עצנאג םאד ןפארטעג טראד ןיוש
 .רעבאםדלאג יורפ רעד טימ עקא ןא טליפשעג ןבאה עיטאמ רעלעג רעד ןוא
 ־נעסקא ,ןעקליצ טימ ענימאד א טגײלעגםיוא טאה רענזיװעצלעפ עלעשטיא



 רעד ןיא ןאטעגגײרא יוזא ןעװעג אד זיא׳מ •רעטכאט ענעבעגעגםיוא םגרעב
 זיא לפאק ןעוו .טקוקעגמוא טשיג טכער ךיז ןעלפאק ףיוא טאה׳מ זא ,ליפש
 טהמכח רעבאםדלאג יורפ יד יװ טרעהעג רע טאה ,בוטש־רעדאפ ןיא ןײרא

 :ךיז
 • !דרעב עדײב טימ ןגײלקעװא ךימ ל׳כאי —

 א ,קיגפורק דיװאד טרעפטנעעג שירעגילק טאה — !דרעב ןופ לזמ א —
 רעד וצ טנכדשעג ךיז ןוא ןמלא ןא ןעװעג זיא םאװ ,דיגנ א ,רעלדנעה־לבעמ

 .רעבאםדלאג יורפ
 .שאפ —

 !עזיװ רעםקעז א —
 !רענעצ א ןוא רעםקעז א —

 טקירטשעג א ןיא טליהעגנײא ,ןא־ןביוא ןםעזעג זיא רעבאםדלאג יורפ יד
 ןעגײז ,ךעלטיור ןוא טריקאלבעגפא טראד ןוא אד ,ראה עניטאש יד .לכלאש
 ןענײז ןקאב יד .למעק א טקעטשעג טאה ןטימ ןיא .ףיורא טמעקראפ ןעװעג
 ,לזענ ןײלק א ,ןרעטש ןדנור א טאהעג טאה יז .רעדופ טימ טםײװעגוצ ןעװעג
 טאה׳ם ןוא טצראשראפ יז טא,ד פיל עטשרעביוא יד .עלעבמעג שלדײמ א
 א טימ טפוצעג יז טאה ןעמערב יד .ךעלדנײצ עםײװ ליומ לופ א טקוקעגםיורא
 ־דלאג יורפ יד .לרעפעפ־ןח א טפעלקעג טאה קאב רעקניל רעד ףיוא .רעקיװצ
 טראם א טרעכיורעג ןא־םלאמאד ןופ ןוא עמטםא ןופ ןטילעג לאמא טאה רעבאם
 ־עג יז טאה טציא .ןכנארב יד ןקינײר טלאזעג ןבאה םאװ ,ךעלםאריפאפ עניד

 .רעכעלזאג יד ךרוד ךיור ךעלעקײק ןזאלב
 ינאפ יד טגערפעג שימלעש טאה — זץע טאה םאװ ,טײלםנאמ ,ונ —

 .רעבאםדלאג
 רעלעג רעד ץכערק א ןאטעג טאה — תחדק טימ קנערק באה ךאי —
 ־יואװ ,ראה עטיור טימ ןוא םינפ טלפוטשעג א טימ לשטנעמ ןײלק א ,עיטאמ

 .לטשרעב א ןיא ןריושראפ שירעל
 .קינפורק דיװאד ןדלאמעג טאה — !שאר ןבלאה א —

 טקורעגוצ םיא ןוא רעײג רעד ןאעל טרעפטנעעגפא טאה — !םיוא־םענ —
 !פא ןעמעלא טצאד רע .לזמ ףירט א — .טלעג־לעטשנײא טימ לרעלעט םאד

 רעבאםדלאג יורפ יד טאה — ? טעפש יוזא םעפע םאװ ,לפאק ,ראנ טעז —
 ,טנײמעג ןיוש באה׳כ — .קגואװ־א־טימ־בלאה ,קירעגײנ־בלאה ןעלפאק טקוקעגנא

 !ןלעפםיוא טנײה ןלעװ יז
 .ןעמערב יד ןגיוצראפ טאה לפאק

 ? ןײגאב ׳שינ רימ ןא ךיז ןענאק יז —
 ? ץראה ןיא רימ ײב ןציז יז ? אי זא ,יז ןםײװ ןענאװ ןופ —

 א ןאטעג עיטאמ רעלעג רעד טאה — ו ךיז טוט אד םאװ ראנ ץטרעה —
 !טקנעבעג םיא ךאנ ט׳יז — .שיט ןיא שטאפ

 .רעײג רעד ןאעל טנקספעג טאה — !עביל עטלא ןא׳ס —
 טאה — !רימ ןיא טבילראפ ןענעז יז ,טנײמעג באה ךיא ןוא ? עקאט —

 .עילאט יד ןשאט ןעמונעג ןוא קינפורק דיװאד טהנעטעג
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 ...!ןטראק ןיא קילג לי§וצ ןבאה ,קינפורק ינאפ ׳יז —
 — ?הרוחם עטאלב יד ,ןזאלעגוצ יוזא טשינ־ריד־טשינ־רימ יז זיא מאװ
 ליװ רשפא רעדא .קינפורק ןטימ טגירקעצ ךיז יאדװא — .טכארטעג לפאק טאה
 ־השעמ ןוא בוטש־לטימ יד ײבראפ זיא רע זעדנערג א ןליפשפא טאלג יז
 גנאלראפ א טאהעג טאה רע .בוטש־סע רעד ןיא ןײגנײרא טזאלעג ךיז רענעגײא

 ־נעםקא יורפ יד .גרעבנעסקא יורפ רעד ,הבורק רעד טימ ןםעומשוצכרוד ךיז
 ןסעזעג זיא ,לוטש רענטכאלפעג א ףיוא ,ןא־ןביוא .ןעװעג טשיג טראד זיא גרעב
 זיא׳ם ןוא ןטראק טגײלעגםיוא ןעװעג ןענײז םיא ראפ .גרעבנעסקא ראדיזיא
 טפאכעגנא ראדיזיא טאה ,ןײרא זיא לפאק ןעװ .ןפנארב לשעלפ א ןענאטשעג
 .טנאה יד ןגיוצעגקירוצ רע טאה*,ןעלפאק ןעזרעד .ןטלאהאב וצ יװ ,לשעלפ סאד

 !ראדיזיא ,טנװא ןטוג —

 .םירק א ןאטעג ךיז ןפיל עכעליולב יד ןבאה גרעבנעסקא ראדיזיא ײב
 ? טנײה ׳שינ טםליפש —

 ןזאלבעגסיוא ן׳אק טרעװ טשינ זיא׳ס ? ןליפש ןופ םיורא טמוק םאװ —
 •ײא

 .פאק ןטימ ןאטעג לקאש א טאה גרעבנעסקא ראדיזיא
 ןאטעג־גאז א רע טאה — \ סעקינװאטראק ןעװעג ןענײז ןטײצ עקילאמא —
 ןעמ טליפש טנײה — .ןכארבעגרעביא קידרוכיש ךיז טאה םאװ ,לוק א טימ

 !םעקלורטם ןיא
 .רעטרעװ ענײמ —

 .עטארעצ רעד ףיוא טסיופ א טגײלעגפיורא טאה גרעבנעםקא ראדיזיא
 ? ןושאר יאבג ץלא ךאנ טסיב ? אה ,הרבח רעד ןיא ךיז טרעה םאװ —

 .ינש יאבג טשינ וליפא —
 ן קענאלשט א ? וטםיב עשז־סאװ —

 .טשינ ךיוא םאד —
 ? אה ,טעגראזעגסיורא ךיוא ךיד טאה׳מ ,ע־ע —

 .טעגראזעג טשינ׳ט רענײק —
 ץטמענ ץע .סיורא־ןײרא .טוג זיא טײלעגנױ קנע ז עה ,רעליואװ א —
 ןעװעג זיא ןטײצ ענײמ ןיא .דרע׳רד ןיא ץלא טאה ץע .ץראה םוצ ׳שינ קנע
 טאה הרבח יד .עװאלאטס רעד ףיוא ךאנ טלאמאד רימ ןבאה טנװאדעג .שרעדנא
 .עטםישט ףיוא לאטיפש ןשידײ ןיא ןםע ןגארט וצ תבש ןדעי ,הנקת א טאהעג
 זיא תבש ןיא ןראפעג ןוא ,סובינמא ןא ראנ ,ןעגנאגעג ׳שינ זיא ײװמארט ׳אק
 סעלעביצ ,ךעלצירטש ,הלח לשײק א ןיא טקאפעגנײא טאה׳מ .׳שינ ךיוא ןעמ
 רעבײװ יד !ךלהמ רענעי .םופוצ קעװא זיא׳מ ןוא ,עלעגעמ ,עקשיק ,ץלאמש טימ
 ײב םיצקש יד .ףיוה ןיא טליפשעג ךיז טאה גראװנײלק׳ם .ןעגנאגעגטימ ןענײז
 ןעמ טאה ,טקאפעג םענײא טאה ןעמ זא ראנ ,רענײטש טפיצעג ןבאה קירב רעד
 ,םעקטאל עדנאב א ןעװעג זיא ענלאמכארק ףיוא .סופ א טײרדעגרעטנוא םיא
 טנאקעג טאה׳מ .געװ םעד טלעטשראפ זדנוא ןבאה ײז ןוא ,רעמענ־עיסנעטערפ
 טנעה ערעזדנוא .ןטערטוצפא טנײפ באה ךאי ראנ ,ענדאלכ רעד ךרוד ןײג
 .טכאמעג טכערוצ זדנוא ןעמ טאה לאמ עטשרע׳ס .טעפניק ןיא ׳שינ ךיוא ןגיל
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 ױלע ץאב לםאי ײב .רעטנלאשט ערעזדנוא טימ לו5 ןעװעג זיא סאג עבלאה א
 .לײב אזא ןגירקעג באה ןײלא ךאי .טײז א טקאהעגרעטנוא ןעמ טאה םולשה
 זא ,ךאי גאז ,םיוא ךימ ץטרעה .הפיםא ןא טאהעג רימ ןבאה סטכאנ־וצ־תבש
 עגארפ ןיא זדנוא ןעמ טעװ ,ןעגנױ עליואװ ראפ א רא§ ןקערשפא ךיז ן׳רימ
 א טעז׳מ זא .םעקאינאװצ ׳אק ׳שינ ךיוא אד ןלעפ׳ס .פעק יד ףיוא ןכאמ ךיוא
 ןטלאה תבש טשינ ראט׳מ ,ײז ןגאז ?רימ ןעוט םאװ .םיע ןעמ טפיצ ,ןעײרפ

 ׳ר ,קאװטול א ןיבר א טאהעג טלאמאד ןבאה רימ .הצקומ זיא׳ס .ןקעטש ׳אק
 רערעײט רעד זא ,ךעלגנײ ,ךאי גאז ,ונ .ןעמ געמ שפנ חוקפ :טגאז רע ןוא ,עקװײפ
 א יװ םיורג ארמג א טנרעלעג טאה רע .טדער רע סאװ רע טםײװ ,טםײה דײ
 רימ ןוא ןטניה ןופ ןםע׳ם ןגארטעג רעבײװ יד ןבאה תבש גאטכארעביא .שיט
 רימ ןרעהרעד ףיוה סעשאנאי ךאנ .ךעלעקפורג ןיא סיוראפ ןעגנאגעג ןענײז
 ־םאװ רעדײא .ןאמ ריפ ךאנ טימ טנראפ ןופ טזאלעג ךימ באה ךאי .ףײפ א
 .עשטיא רעדנילב רעד ,רעקראטש א סלאמאד ןעװעג .אד ןענײז םירזממ יד ,ןעװ
 טאה׳ר .טלעג־ןכאװ טלאצעג עלא םיא ןבאה סעקפוקעשזפ יד .רעגעלש רענעי
 ענלאמכארק יד :גאז א טוט רע ,רעהא־ןיהא .ןדײמ קיצנאװצ ןײגמורא טאהעג
 זיא׳ם .גאטליואװ ראפ ׳שינ זיא׳ס י וטםליװ ,ךאי גאז ,סאװ .עקטאגאר ןײמ זיא
 פא־יצ .סעטיאבג רעגארפ ערעקנע ,רע טגאז ,׳שינ ףראד׳מ .ןשטנעמ עפאלש ראפ

 באה׳כ .ץראה ןיא ךאב א רימ טוט רע ןוא .םעקשיק יד םיורא ריד ץעז׳כ לײװ
 טימ םיע ראפראפ ןוא ןקעטש םעד ףיוא־ביוה א ךאי וט ,רעטיב זיא׳ס ןעזרעד
 זיא׳ר זא ,טשוחעצ יוזא ןראװעג זיא׳ר .ץירא רעסערפ ןיא ךײלג עקלאג רעד
 טאה׳ס .טנאה א וצ טגײל ,ךאי גאז ,רעדניק ,ונ .קסיפ םענעפא ןא טימ ןבילבעג
 .טײטש טלעװ יד סאװ ףיוא טפיקעג ןבאה ערעזדנוא .געלשעג א ןביוהעגגא ךיז
 ןעװעג .ןעשטיא ןדנילב םעד טלײק׳מ .ץראװש ןראװעג זיא ענלאמכארק רעד ףיוא
 טשינא ,טלעג־עיםנעטערפ טלאצעג ןבאה םאװ ,רעכאמ־ןשאמאק הרבח א טראד
 ײז ןענײז ,פעלק ןלײט רימ זא ,טדעהרעד .סהלכ יד טעשטומאלאב ןעמ טאה
 ־ונעג רע טאה ,ץילײמ ןײא ןעװעג .ןטײז עלא ןופ טקילפעג טאה׳מ .סיורא ךיוא

 .םיריזח יד יװ טצעפעצ ײז טאה׳מ ? ןעײרב גנאל אד ריד ךאי לאז םאװ .סיפ ןעמ
 גרעבנעסקא ראדיזיא זא ,עשראװ ץנאג ןיא טםואװעג ןעמ טאה ןא םלאמאד ןופ

 !עשאק רעד ןיא ןעײפש טשינ ךיז טזאל
 ןופ סײװש םעד טשיװעגפא לכיט יולב א טימ טאה גרעבנעםקא ראדיזיא

 .ןרעטש
 ? פאק א רשפא טסליװ —

 .ןײנ —
 ? שטגעמ א ײז ײב טסבײלב ? םטאקשומ יד ײב ךיז טרעה סאװ —

 ־רעד ןײלא ,טרעפטנעעג לפאק טאה — עקירעמא ן׳אק קעװא לעװ׳כ —
 םינפ םגרעבנעםקא ראדיזיא .דוס ןײז רוכיש םעד םיוא־טגאז רע םאװ ,טגיוטש
 יד ןעגנילשוצנײא יװ ענימ א טכאמעג טאה רע .טרעגנעלעגסיוא ןראװעג זיא

 .ןסנאװ ענעגײא
 ? ךיד טסלציװ וד ? סעפע סאװ —

 .ןציװ ענײק —
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 טראד ? עקירעמא ןיא ןאט וטםעװ םאװ ? ןײלק וצ ריד זיא עשראװ ׳ע־ע —
 !רעװש ןעמ טעברא

 .טגער§עג לפאק טאה — ? עמומ יד ץעגרע זיא ואװ —
 וטםעװ עקירעמא ןיא ןוא רעםײק א וטםיב ׳רעדורב ׳אד ?םײװ ךאי —

 זןזיוה ןםערפ
 קירוצ זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה רע ׳טרעפטנעעג טשינ טאה לפאק
 וצ .טנװא םענעי יװ טשימעצ יוזא ןעװעג טשינ לאמנײק ךאנ זיא רע .םיורא
 ט׳רע — ןטלאהעגראפ ןײלא ךיז לפאק טאה — ? טלײצרעד םיא ךיא באה םאװ
 ־עג ךיז טאה רע .ראדיראק ןיא ןײטש ןבילבעג זיא לפאק .ןקיופםיוא ןעמעלא
 רעד .ןײגקעװא רעדא ׳לטרעק א ןכאמ ןײרא קירוצ ־ןאט וצ םאװ טלקנעװק
 לעװ םאװ — .קנאדעג ןכרוד ןפאלעגכרוד ןעלפאק זיא — טכערעג זיא קאיפ
 יװ טלאמעגםיוא ךיז טאה רע .ןטײרג ןופ ןבעל ןדײם ?עקירעמא ןיא ןאט ךיא
 .ןאב א טײג ךאד ןפיוא .קראי ױנ ןיא זיוה ךיוה א ןיא ןהאל טימ טניואװ רע
 רענײא םורא ךיז טרעגלאװ רע .שילגנע ןדער ןוא דרע רעד רעטנוא ןראפ ןשטנעמ
 .טנײרפ־עטוג ןא ׳רבה א ןא ׳רעדניק ןא ׳הנידמ רענעפראװראפ רעד ןיא ןײלא
 ןוא םישדח ראפ א םיא ךאנ טרעיורט עלעשאב .זײב ׳יורג ׳טלא טרעװ האל
 רעטםירראפ רעד .רעביאנגעקא רעלדנעה־ןליוק ןטימ הנותה יז טאה ךאנרעד
 ?םיא טקעװ עלעשאב ןוא עפאנאק רעד ףיוא ׳ןעלפאק ׳םיא ײב טפאלש דײ

 ...קיטראפ ןענײז ךעלעקםילק יד ׳בײל־םײה
 — .ןאטעג למרומ א לפאק טאה —!רעבײװ עלא ׳עדנאב עשלאפ א —

 !רעצרעה עשהבנג ערעײז ןיא רעײפ א

 טשינ ןוא זיוה־רעדאפ ןיא רעקידלקאװ א ןענאטשעג יוזא זיא לפאק יװ
 בוטש־לטימ רעד ןופ ריט יד טנפעעג ךיז טאה ׳ןאטוצניהא ךיז ואװ טםואװעג
 ־עגנא ןא ׳עקידנעלכײמש א — רעבאםדלאג יורפ יד ןעמוקעגםיורא זיא׳ם ןוא
 .עזולב ענעטפאהעגםיוא ןא טקוקעגרעפא טאה לכלאש ןרעטניה ןופ .עטלטיור
 םיא ףיוא טאה יז .עקלאה םיוז א טצראטשעגםיורא מאה דײלק ןטנדלאפעג ןופ

 .טשודיחראפ ןאטעג קוק א
 !לכעבענ א יװ טײטש רע ׳ראנ ץטעז —

 ? ירפ יוזא ? םײהא ןיוש ןעײג יז —
 .ךעלםאריפאפ יד בוטש ןיא ןםעגראפ באה׳כ ? ןײא ןהיא טלאפ םאװ —
 רעבאםדלאג ינאפ יד .טײהרעקידנגײװש טראװעגפא עדײב ןבאה לײװ א

 .קראק ןפיוא ןאטעג־ײרד א ךיז טאה
 .ןגיטש־קאטש םעד ףיורא ךימ יז ןטײלגאב ? םאװ יז ןםײװ —

 ?טשינ םאװראפ —
 יורפ יד .פערט יד טימ ףיורא ןענײז ײז ןוא םיורא ריא טימ זיא לפאק

 .םאלשפאלק םעד טנ&עעג ׳לסקא ןײז ןא ןבירעג ךיז טאה רעבאםדלאג
 ? עקלאפאז א רשפא ןבאה יז .ןײרא יז ןעמוק —

 ־ײװ א טאה׳ס .רעטסניפ ןעװעג זיא׳ס .רעמיצ־רעדאפ ןיא ןײרא זיא לפאק
 ואװ ׳הריד א ןופ טײקרעביוז רעד טימ ןוא ןיטנעפרעט ׳סקאװ טימ ןאטעג
 עדײב טימ ןעגנאהעגנא ךיז הנמלא יד טאה לאמא טימ .ןײלא יורפ א טניואװ׳ס
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 ןעװעג זיא׳ס .ןײרא ליומ ןיא ךײלג שוק א ןאטעג םיא ןוא ןקאנ ןײז ןא טנעה
 .ץאק א ײב יװ טצילבעגפיוא ןבאה ןגיוא עלעג.יד .סיב־א־בלאה ,שוק־א־בלאה
 ןעמונעג ןבאה ןעלפאק .דאלאקאש ןוא ךיור טימ ןאטעג קעמש א ריא ןופ טאה׳ס

 .קילב ןראפ ןעלטניפ עקידרעײפ ןעילפ
 .טלמרומעג רע טאה — ? יוזא ראג —

 !יוזא ,אי —
 ,קידהואת ,ןשוק םיא טימ ןעמונעג ײנסנופ ךיז טאה רעבאסדלאג יורפ יד
 עדעי ןפראװעגפארא ךיז ןופ טאה סאװ ,רענײא ןופ טײקנזאלעצ רעד טימ ,טינעג
 .טרעדנואװעג ךיז לפאק טאה — ? ןעשעג אד זיא ,תוחור ידלא וצ ,םאװ .השוב

 !ןרגפ ןראפ יװ .טוג־וצ סעפע רימ טײג׳ס —
 רעד טימ ,עילאט רעד ראפ טנאה ןײא טימ יורפ יד ןעמונעג טאה רע ןוא
 רעד טימ ,בוטש רענעגײא ריא ןיא טריפעגנײרא יז ןוא ,לסקא םײב רערעדנא

 .ףראדאב רע לפיװ עביל רעמ טגירק םאװ ,ליבםנאמ א ןופ טײקידװעגיוט

3 

 .טנעה סלפאק ןופ ןסירעגסיורא לאמא טימ ךיז טאה רעבאסדלאג יורפ יד
 ןענײמ טעװ קינפורק רעד — .ןאטעג־גאז א יז טאה — !ןײגפארא זומ׳כ —

 !עדױ־ימ
 1 קינפורק ןראפ ארומ יז ןבאה םאװ —

 ,רעטעפש ףיורא יז ןעמוק .לכלײמ ןײז ןיא ןלאפנײרא טשינ ליװ׳כ —
 .ןזײװ לאמאכאנ זיולב ךימ ליװ ךאי .רעגײזא ףלע םורא

 .טכארטעגרעביא טאה לפאק
 ל׳כיא .טנװא ןצנאג םעד םגרעבנעםקא יד ײב ןבײלב טשינ לעװ׳כ —

 .ןעמוקקירוצ רעטעפש
 לפיװ טימ טסײװ רעװ .תודום טימ לופ קידנעטש ןענעז יז ? יז ןעײג ואװ —

 .ןכאז ענעדישראפ ןהיא ףיוא טגאז׳מ !ןאט וצ ןבאה יז ןעיורפ
 ? ןעמ טגאז םאװ —

 ןאק׳מ זא ,טנײמ ,ליפשײב םוצ ,קינפורק רעד .םענײא ןדעי ףיוא טדער׳מ —
 רעד פארא יז ןעײג ,סאװ יז ןםיװ .ערעפא רעד ןיא טעליב א טימ יורפ א ןפיוק

 .ןעלציװ ןעמענ ךײלג ךיז ןעמ טעװ ,ןעמאזוצ ןײגניירא ן׳רימ זא .רעטשרע
 לגיפש םײב רע טאה ,סגרעבנסקא יד ײב ,ראדיראק ןיא .פארא זיא לפאק
 ־עג טאה םלוע רעד .בוטש־לטימ ןיא ןײרא רע זיא ךאנרעד .ראה יד טכײלגעגוצ
 א טימ ,רעטײרב א ,רעקירעדינ א ,קינפורק דיװאד .ןליפש וצ טרעהעגפיוא טאה
 ,רעײג םעד ןאעל טימ טםעומשעג טאה ,פאק ןסיורג־הנושמ א ןוא זאנ רעבארג
 ,ןבראש ןטעקאנ ןפיוא ראה עטרידאמאפ םעמסאפ ראפ א טימ ,רעראד א ,רעכיוה א
 ענעדלאג טימ טאװארק א ןוא ןראיטקא ראנ ןעגארט׳ס יװ ,לקער טעטארקעג א ןיא
 ףיוא לבעמ ןופ טפעשעג א עגארפ ןיא טאהעג טאה קינפורק דיװאד .ךעלעטניפ
 ־נײרא זיא ןוא גנוריצ ,ןקיטנא טימ טלדנאהעג טאה רעײג רעד ןאעל .ןלאצוצםיוא
 ־עקש טימ ןגארטעגמודא קידנעטש ךיז טאה רע .רעזײה עשיצירפ ןיא ןעמוקעג



 סיװעשאב קחצי 396

 א טימ ןוא ,ךעלריפאפ ךס א ןיא טלקיװעגנײא ,רענײטשלדײא ,ךעלעטײק ,ךעלעט
 ןעמוק ךיוא טגעל§ רעײג רעד ןאעל .םירחוס־ןטנאילירב ןצונ׳ס יװ ,לוױטקאפש
 ,תואיצמ עדליװ ןגעװ ןלײצרעד וצ טאהעג קידנעטש טאה רע .סעיצאטיציל ףיוא
 ־נײש תוצירפ ןופ ןוא ,לוזה־ליזב רעטיג ןפיוקראפ סאװ ,םיצירפ עטמעראראפ
 א רעביא ךיז ײז ןביג טראװ טוג א ,עטכאמש א ,לבור ראפ א ראפ סאװ ,ןטײה
 .סיורא טאהעג זיא ,רעטכאט ענעבעגעגסיוא סגרעבנעסקא יד ,עקליצ .טארב־שאנ

 .לסעומש א טפאכעגנײרא ןבאה טײלסנאמ יד

 דיװאד ןעמונעגנא ןוא טהנעטעג רעײג רעד ןאעל טאה — !ןטײקשיראנ —
 ןיב׳כ :ןײלא ךימ םענ — .דוס א ןעמיורוצנײרא ףיוא יװ ,ץאל םײב ןקיגפורק
 טימ ,טכאדעג־ריד־רא&־׳שיג ,םורא ךימ ײרד׳כ .ןײש טשינ ןוא גנױ טשינ ןיוש
 ךאװטימ ןעװעג זיא׳ס — ךאװ עגעי .עיצארעפא ןא ףראד ןוא ןגאמ ןיא ריװשעג א
 ףיוא בוטש רעכעלטסירק א ןיא ןײגפיורא לאז׳כ ןאפעלעט א ךיא גירק —
 באה׳כ .גנוריצ ן&ראד ײז ןוא עסקיש א ערולסאכ טראד טכאמ׳מ .שזור־עיעלא
 ־ראמ יד טימ ףיורא ײג׳כ .עקשארד א טימ וצ־ראפ ןוא ןרעטסומ ראפ א ןעמונעג
 ־ראפ רעװ ןוא קוק א וט׳כ .תילרע ןא רימ טנפע׳ס .ןא־גנילק ןוא פערט ענראמ
 ,לכײמש א טימ ,דנאלב ,ךיוה .ןגיוא יד ןבײר ןעמונעג שזא רימ באה׳כ .טדנעלב
 יז טכאלעצ ז אדאלמ אננאפ יד ;ךיא גאז ,וטםיב םאד ,הפכיג יד ןגירק ןעק׳מ זא
 .הנושמ־התימ א ןײא םענ׳כ ,טנײמעג באה׳כ .רעטומ ריא ,יז טגאז ,ןיב ךיא .ךיז
 .דליב אזא זיא עמאמ יד זא ,םיוא טעז רעטכאט יד יװ ,ךיא גאז ,סיוא רימ לאמ׳כ
 ענײא זיא עיוג יד .דלאב טמוק יז .ןסאפ ןײג טזומעג דארג טאה הלפ יד .יז טכאל
 ־טסעמ ,טקוקאב יז .הרוחס יד סיורא םענ׳כ .ןטפעשעג עלא ןיוש סעגראפ׳כ .ןײלא
 ראפ טראװ א .ןסײראב ׳שינ רוםא ךיד לע׳כ ז וטםצפיז ,ךיא גאז ,םאװ .טצ&יז ,ןא
 .טידנעװשראפ ץלא טאה ןאמ רעד .עיראטסיה עצנאג יד רימ טלײצרעד יז .טראװ א
 ךיא ךאמ .םאװ טימ אטשינ זיא׳ס ןוא טאטש ןרי§ ףראד׳מ .ףארג א זיא ןתח רעד
 טםיב וד ראנ ,רעלטימראפ א זיולב ןיב׳כ ,ךײר טשינ ןיב׳כ :גאז ןוא םאפש א
 םײב ןעמעננא ךימ ט׳יז ,טאהעג ארומ באה׳כ .שארב עטםנעש יד רימ ײב טרעװ
 זא ,םעיפילש ראפ א ףיוא־ןפע ןא יז טוט .פערט עלא ןו§ ן&ראװפארא ןוא פאק
 ךיא ןיב רעדניק ענײמ ראפ :טרעפטנע ןוא ,םירבא עלא ןיא טלאק רימ טרעװ׳ס
 ןפיוא ךײלג עיםקעלפאפא יד ןגארקעג ׳שינ באה׳כ זא .סעראיפא עלא ףיוא טײרג

 !קראטש ןזײא ךיא ןיב ,טרא

 .שיט ןיא טםיופ רעד טימ ץעז א ןאטעג טאה עיטאמ רעלעג רעד
 ? קסע׳ם טכאמעג טסאה —

 ן ןלײצרעד ריד זיא לעװ ,אי זא ןוא —
 .ןטניה ףיוא טנעה יד טגײלראפ טאה לפאק

 !ןרעה רימ ,קארב ,קארב —

 ־עצלעפ עלעשטיא ן&ורעגנא ךיז טאה — ? םורא ץעגרע וטספיול ואװ —
 י רעבאסדלאג יור§ רעד ךאנ ךיז טםגאי — .רענזיװ

 .םענײק ךאנ טשינ ךימ גאי׳כ —
 !טראק א םענ ,קעװא ךיד ץעז —

 .ץיגקעװא זומ׳כ —
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 יד .שױלעפאק םעד ,לטנאמ םעד ןאטעגנא ׳ראדיראק ןיא סיורא זיא לפאק
 עקיד עצרוק א ,טסניד יד ןעמוקעגסיורא זיא׳ס ןוא טג§עעג ךיז טאה ריט־ךיק

 .ךעלרעטעלב־ערה־רצי טימ לופ ,םינפ טײרב א טימ דיומ
 ןןעײג יז רעדא ,ןעמוק יז —

 .ןעמאזוצ עדײב —
 ן קירוצ ןײז ךאנ ןלעװ יז —
 .ןײנ רשפא ןוא אי רשפא —

 ־עג זיא לפאק .קירב רעד וצ ןײג טזאלעג ךיז טאה רע .סיורא זיא לפאק
 ןיא טנײה םיא וצ ןעמוק סהאל ראנ ,ןעיורפ ײב לזמ ןבאה וצ ןעװעג טניואװ
 םיא ןבאה רעבאסדלאג יורפ רעד ןופ קיטש יד ךאנרעד ןוא עיראלעצנאק רעד
 טרעכיורראפ ןוא רעטמאל א ײב טלעטשעגפא ךיז טאה רע .טריװראפ ןצנאגניא
 ־סאװ .רעזײה ,רעבײװ ,טלעג — טכארטעג רע טאה — ־ ץלא באה׳כ .סאריפאפ א

 1 טרא ןײק ףיוא ןציזגײא טשינ ךיא ןעק עשז־סאװראפ ן אה ,רימ טלעפ עשז

 ־אטסער א ןיא ןײרא לפאק זיא עקסראנילמ ןוא עװאלאטס ,עלאמ קע םײב
 ־עט םוצ ןעמוקעגוצ זיא האל .ןהאל ןעגנולקעגנא שינעלקאװ א ךאנ ןוא ןאר

 •זאפעל
 ן וד טסיב סאד ,האל —

 ריד ןגעװ טכארט ןוא ץיז׳כ —ײרשעג א ןאטעג האל טאה — !לפאק —
 .טײצ עצנאג יד

 ן ןעז רשפא ךיז ןענעק רימ —
 ץוח א בוטש ןיא אטשינ רענײק זיא׳ס .רעבירא םוק ן וטסיב ואװ —

 .רעדניק יד

 .העש רעבלאה א ןיא ןײז טראד לע׳כ —

 טניואװעג טאה האל .ףגיפ רעמוג ײװמארט א ןיא ןסעזעגנײא זיא לפאק
 לפאק ןוא ,עגאלגעצ רעד ןוא עקסװאבישזג רעד ןשיװצ ,עלפעשט רעד ףיוא
 געװ לקיטש א ןײג וצ ןעמוקעגסיוא זיא׳ס .סעלאה יד ךאג ןגיטשעגסיוא זיא
 לסיבא .ײרעקעב רעשירענלעז א טימ עמראזאק א ײבראפ רע זיא רעירפ .סופוצ

 ־עג ךיז ןבאה ףיוה ןרעטסניפ ןיא .עירעמראדנאשז יד ןענופעג ךיז טאה רעטײװ
 ןגעק .ךאװ רעד ףיוא ןענאטשעג םראדנאשז א זיא לדײב א ײב .ךעלרעײפ ןדנוצ
 טאה לדנגער ןיד א .רעקיכליה ןראװעג ןטאמראה יד ןופ ןסיש סאד זיא וצ־טכאנ
 סאװ ,הכולמ עשיסור יד :לאשגאװ א ףיוא ןעגנאהעג טאה ץלא .ןלאפ ןעמונעג
 יז זא ,טגאזעג טאה׳מ סאװ ,קירב רעגארפ יד ןןעניטופסאר ןופ טריפעג טרעװ
 יד :ןשטײד יד ןײרא ןלעװ׳ס ןעװ ,ןרעװ וצ ןסירעגפיוא טײרג ,טרינימ ןיוש זיא
 רעדײא ןדניצרעטנוא יז טעװ עינאפ זא ,טסעומשעג טאה׳מ סאװ ,עשראװ טאטש
 ,טנאמרעד ךיז טאה לפאק .עילימאפ ןײז ןוא ,לפאק ,ןײלא רע ;קעװא טעװ דע
 ןפיוא טראפשעגנא זיא דרע יד זא :רדח ןיא ןגאז טרעהעג זײװלגנײ טאה רע םאװ
 יד טלאװ ,ליומ ןופ לדײװ םעד ןעמונעגםיורא טלאװ ןתיװל רעד ןעװ .ןתיװל
 1 טגערפעג ךיז ןוא ןײטש ןבילבעג לפאק זיא רעיוט םײב ...בורח ןראװעג טלעװ
 ףיוא ? יוזא יװ ? ןגאז ריא ךיא לעװ סאװ ? ריא וצ ךיא ײג ,ךעלטנגײא ,םאװ
 ראנ יװ .םינפ םאד טשיװעגמורא ןוא לכיט א ןעמונעגסיורא רע טאה פערט יד
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 טײרב טאה לפאק .טירט סהאל טרעהרעד ךיז ןבאה ׳גנולק א ןאטעג טאה רע
 .טצופעגםיוא יוזא ןהאל ןעזעג טשיג לאמגײק ךאנ טאה רע .ןגיוא יד טנפעעצ
 ־ראק יד טקוקעגסיורא ןבאה׳ס ראנ ׳לכיט ןדײז א ןגארטעג יז טאה פאק ןפיוא
 ,קאר־ןגראמ םענעטעמאם־ץראװש א ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא יז .ראה עטריב
 ראפ א ןסעזעג ןענײז ןרעיוא יד ןיא .ןענאפמאפ טימ ךעלכיש־קעטש ןיא ןוא
 םיא טאה האל .ןטענגיס טצילבעג ןבאה רעגניפ יד ףיוא .ךעלפעק ענעטנאילירב
 זיא לפאק .לביטש סלאירבג־השמ ׳ר ןיא ןגיוצעגנײרא ׳לברא םײב ןעמונעגגא
 ,סעצילאפ ,לקנעש־םירפס א :ןעזרעד טאה לפאק .ןעװעג טשיג לאמנײק אד ךאנ
 יד טשינ ןעװ .ארמג א טימ רעדנעטש א ,םיבתכ טימ טגײלאב שיט־בײרש א
 .לביטש־םידיסח א ןיא ןלאפעגנײרא זיא׳ר זא ,טנײמעג לפאק טלאװ ,עפאגאק
 — !ןיציבר א יװ םיוא טעז יז .קידװעמעש ןוא לטב ךיז ײב ןראװעג זיא לפאק
 טאה רע .שינעלקנעװק א טימ טצעזעגקעװא ךיז טאה רע .ןלאפעגנײא םיא זיא
 עגנאל א ןעזעג טשינ ןיוש ןהאל טלאװ רע יװ :ליפעג שילרעטסיוא ןא טאהעג
 .הואת יד יאם ,טפאשביל יד יאס םיא ןיא טכאװעגפיוא טאה עגר ןײא ןיא .טײצ

 !טונימ א טראװ ז קינשיװ לזעלג א ןעקנירט רשפא טםעװ —
 ןענאטשעג ריא ףיוא זיא׳ם .ץאט א טימ טרעקעגמוא ךיז ,סיורא זיא האל
 ־גינאה לקיטש א ןגעלעג זיא׳ס ןוא ,ךעלרעכעב־ןפנארב ײװצ ,עקניפאראק א

 .טנעה יד ןיא טלםײרטעג ןהאל ךיז טאה ץאט יד .ךעקעל
 סעפע ,הלילח ,זיא׳ס י סאלב יוזא וטםיב סאװ .קגירט ,לפאק ,ןא־םיג —

 ך ןעשעג
 באה׳כ — .טרעפטנעעג רע טאה — ןעשעג טשינראג זיא׳ם ,האל ,ןײנ —

 .ביל ךיד
 ,לפאק ,יוא .ךאז עצנאג יד ,טכארטעגרעביא ץלא באה׳כ ן אה י םײחל —
 ןבײלב ןיוש׳ט על׳רהא ?אה ,רעדניק יד טימ ןײז׳ט םאװ .ארומ יוזא באה׳כ
 ןוא עלעטאלז רעבא .לדײמ ןםקאװרעד א זיא עשאמ .ןוז ןײז זיא רע .ןטאט ןטימ
 ןדײם ? ןבלאװש • עניוזא רעביא סאד ןעמ טזאל יװ .ןעמאמ א ךאנ ןפראד לריאמ

 .ןעמענטימ ײז
 .ןאק׳מ ? טשינ םאװראפ —

 םעפע זיא׳ם .טכאנײב ןרעטיצ ןביוש יד י רעײפ אזא ןיא ? יוזא יװ —
 טשינ ךאד טזיב .רעטנעענ וצ ךיד קור .ןגאז וצ סאװ טשינ םײװ׳כ ,לפאק ,יוזא

 .דיםח ׳אק
 .ןעקנעלעג־טנאה יד ײב ןעמונעגנא יז ןוא טקורעגוצ ךיז טאה לפאק

 .טגערפעג רע טאה — ? הטרח טםאה —
 ׳שינ זיא םיע טימ םאד ? ןרעיודאב ךאי לאז םאװ .לפאק ,ןײנ ? הטרח — •
 ,ךיז טײטשראפ ,ןעלרהא ץוח א ,רימ טימ עלא ןטלאה רעדניק יד .ןבעל ׳אק
 ןײמ טםײװ עשאמ .ןײלא לאמעלא טםיב ,ישעמאמ :לריאמ רימ וצ טגאז טלמונא
 טכאמ יז .דײז קיטש א זיא עלעטאלז .טראװ ׳אק ׳שינ טדער יז ראנ ,רעלימ
 טכירק יװ ? לפאק ,ןעמ טוט םאװ .טימעג טלא ןא זיא סאד ראג ,שירעדניק ךיז

 ? טקנעבראפ רימ ךאנ ךיד טסאה ? ןעמוקעג וטםיב םאװ ךאנ ? םיורא ןעמ
 .האל ,אי —
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 רימ ןענײז רעבידעד ,בוטש יד ןריפײברא§ טלאװעג טשינ ךיד באה׳כ —
 .ײט זאלג א ןעגנערבנײרא לע׳כ ,לײװ א ץיז .אד

 ןסיוטשעגנא ינק ריא ךיז טאה ןײטשפיוא םײב .ןביוהעגפיוא ךיז טאה האל
 יד ןעזרעד טאה לפאק ןוא טצראשראפ ךיז ןבאה קאר ןופ םעלאפ יד .רענײז ןא
 ןעגנאגעגוצ ,טלעטשעגפיוא ךיז טאה לפאק .עקטיל עטײרב קיטש א ןוא ךעלכענק
 טקורדעגפיוא ןעװעג זיא טאלב ןטשרע ןפיוא .ארמג יד טנפעעג ,רעדנעטש םוצ
 .!יפתושה טראװ סאד ןענאטשעג קיגײװעניא זיא׳ם ןוא עלעטםעק טלקיצעג א
 ןופ ראה ענעדלאג־לעג א ןוא הציצ א ןופ םידאפ־םירד א ןגעלעג זיא ןטימ ןיא
 יבר א זיא רע .עבט רעד רעביא ןראװעג זיא ןעלפאק .דראב סלאירבג־השמ ׳ר
 סטאקשומ םלושמ ׳ר זיא יז — .טרעלקעג רע טאה — :ןיציבר א זיא יז ןוא
 טנפעעג רעדיװ ךיז טאה ריט יד ןעװ ...תרשמ לפאק ןיב ךיא ןוא רעטכאט
 טאה ,ךעלכיק שאלק א ןוא ןירטיצ טימ ײט זאלג א ןגארטעגנײרא טאה האל ןוא
 וצ ןוא ךיפעט ןפיוא ריא ראפ ןאט וצ לאפ א גנאלראפ א ןעמונעגנא ןעלפאק
 רע .רעטאעט ןשיליופ ןיא לאמוצ םאד טעז׳מ יװ ,ךעלשטעל יד ןופ זענ יד ןשוק
 םהאל ןיא זאלג סאד .עילאט רעד ײב ןעמונעגמורא יז ןוא ײרד א ןאטעג ךיז טאה

 .לקאש א ןבעגעג ךיז טאה טנאה
 !ןעירבפא ךאנ ךיד לע׳כ ז ריד טימ ךיז טוט םאװ —

 .לוק קידנרעטיצ א טימ טגאזעג רע טאה — :ענײמ ןײז טסזומ ״ראל —
 טםיב ןעװ ,גאט םענעי ןגארקעג ביל ךײלג ךיד באה׳כ וביל ךיד באה׳כ —
 ןפורעגנא ךיד טאה םולשה ױלע עטאט רעד ןוא עיראלעצנאק רעד ןיא ןײרא

 ...עסקיש
 .ןדער וצ טײצ גונעג ןבאה ךאנ ן׳רימ .רעדינא ךיד ץעז .םײװ׳כ ,לפאק ,אי —

4 

 ןופ לגנײ א ,לריאמ פאק םעד טקעטשעגנײרא טאה׳ם .טנפעעג ךיז טאה ריט יד
 יד .ןגיוא עלעה עםיורג ןוא ךעלעקעב עטיור ,למינפ דנור א טימ ,ןײנ ראי א
 ןא ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא רע .םורק רעד ןיא ןריושעגוצ ןעװעג ןענײז תואיפ
 טימ ךיש ןוא ןזיוה ענעגײצ עצרוק ,לטאלאכ ןםפיר א ,עלעטיה קיטנאק־טכא
 ׳ןעלפאק ףיוא ,רעטומ רעד ףיוא קוק א טשודיחראפ ןאטעג טאה לריאמ .סעמוג

 .קירוצ ףיוא ןקור ןעמונעג ךיז
 .האל ןפורעגנא ךיז טאה — טנװא ןטוג טגאזעג וטםלאװ ײהעלע —

 .טנװא ןטוג —
 ךאד טסנאק וד .שטנעמ םמולשה ױלע ןדײז םעד ,לפאק זיא סאד —

 1ןעלפאק

 .תרשמ לפאק ,אי —
 .עלעדניז ריא ףיוא ןגירשעגנא טאה האל .טיור ןראװעג זיא לפאק

 •ן וטסליװ סאװ ו שטנעמ א וצ טדער׳מ יװ ׳שינ וליפא טסײװ׳ס —

 .רעםקעז א ליװ׳כ ,ישעמאמ —
 ? רעסקעז א ריד גיוט םאװ —
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 .טעיאק א ןפיוק ליװ׳כ —

 ־ליװ א ןיא דיז טעװעדאה׳ס ? רדח ןיא עדנאטקיד א ןעד טםבײרש וד —
 !שינרעד

 .רערעל א טמוק׳ס ,אי —

 ־נײרא ויז לפאק טאה — טעיאק א ףיוא ןבעג ריד ל׳כיא ׳רעהא םוק —
 ןוא רעקיצרעפ םענרעבליז א רעטסײט ןופ ןעמונעגסיורא טאה רע .טשימעג

 .טלקנעװקעג ךיז ,טלכײמשעג יולש טאה לריאמ .טגנאלרעד

 גיוט סאװ — .ןגירשעצ ויז האל טאה — \ ןײז ריד לאז רוסא ׳לפאק —
 !הרבע ןא ? טלעג לפיוזא םיע

 ילריאמ ׳אה .ןבעגוצסיוא םאװ ףיוא ןעניפעג ןיוש ט׳רע—
 !הלאש א —

 .טגערפעג לפאק טאה — ? רדח ןיא וטםנרעל סאװ ׳רעהא םוק —
 .תופםות ןביוהעגנא ןיוש ׳אה׳כ ? ואי —

 ? ארמג ארא׳ס —

 .דיקפמה .אעיצמ אבב —

 ? דגנתמ א רעדא ׳דיםח א ? ןסקאװפיוא׳ט׳ס זא ׳ןײז וטםליװ סאװ —
 .ןגיװשעג טאה לריאמ

 ־דמלמ גונעג וימ טםאק׳ס — .ןליופאב םיא האל טאה — !רעפטנע ׳ונ —
 .טלעג

 .דיםח א —
 ? ןראפ וטםליװ ןיבר אראפ םאװ וצ —

 .ענװערדאלאיב ׳אק —

 ? רעדניליצ א ןאטנא ןוא שטײד א ןרעװ טלאװעג ראג וטסלאװ רשפא —
 .טמעשראפ ויז טאה לריאמ

 .ןײנ —

 ?טשינ סאװראפ —

 .םונהיג ןיא ןעמ טפארטש ןשטײד יד לײװ —
 ? ןעזעג ןײלא ןוא למיה ןיא ןעװעג טםיב —

 .טײטש׳ס —
 ? טײטש ואװ —

 .טגאזעג׳ט ישעטאט רעד .׳שינ ראט׳מ .׳שינ םײװ׳כ —
 ? ישעטאט ןכאנ טסקנעב —

 .לסיבא .ןײנ .אי —
 ? וס א טשינ סאװראפ —

 .טלעג־טצעל ׳אק טזאלעגרעביא ׳שינ רימ טאה׳ר ׳לײװ —
 םיא ףיוא ויז האל טאה — !ראי ןביז ןו§ דניק א יװ טסלפאלפ ,עפ —

 .ןדער םיאנוש ענײד ןלאז .ןיוש ײג ׳ונ — .טרעזײבעגנא
 .קנאד םענײש א —

 ויז טאה ריט יד ןוא סיורא זיא רע .ןרעיוא עטיור ןעמוקאב טאה לריאמ
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 ןעמונעג טאה יז .ןרערט יד ן6אלעגנא ןענײז ןהאל .טפאלקרא6 םיא רעטניה
 .זאנ יד ןצײנש

 ? וטםנײװ סאװ י ריד זיא סאװ —
 קעװא טראפ דײ א י טרעקרא6 יוזא ץלא זיא םאװראפ ,עלעפאק ,יוא —
 ,לריאמ .רעײװצ ׳אק רעדניק יד רעביא טשינ וליפא טזאל ןוא ןכאװ עצנאג ףיוא
 א וא !ערה־רצי ןופ ןדערנא טשינ טשינ ךיד זאל לריאמ !ןענעװאד׳ס טשינ סעגראפ
 .סעפאלצ יד ,ןײא טשינ ײז טלאפ םאד — לכעליפש א ,עקצאצ א ףראד דניק
 םעד טימ טײג עשאמ םאװ ,קידלוש זיא רע .טדערעגפא ךאד זיא בײװ א ןגעװ

 ;רע ראנ ורע .ץעגײש
 !ףיוא טשינ ךיד גער ,האל —

 ,ןצומשאב ,ןדעראב ךימ טע׳מ .םײװ׳כ !רעמ טשינ ןאק׳כ ,ישלפאק —
 רעביא זיא ןרעטםניפפא יוזא רעטײװ ראנ ,ןײז־ףיוא רימ טימ טעװ עשראװ ץנאג
 טימ וט ךאנרעד ןוא ןטגפא םיא ךאי לעװ בוט־םױ ךאנ דלאב !תוחוכ ענײמ
 רימ ןענעק ,טםליװ וד ביוא .לטיה־םעש׳ס ןאטםיוא לע׳כ .טםליװ וד סאװ רימ
 .עקירעמא ן׳אק ןפיולטנא טשינ ןזומ רימ .עשראװ ןיא אד ןבאה הנותח וליפא

 .ןײנ ? ןפיולטנא —
 ,םולשה ױלע ,עטאט רעד .ןטיזאראפ עלא ןופ ןסחי רעמ וטסיב רימ ײב —
 ־ראפ ךיז ןעמ ןאק ,ןגאז רע טגעלפ ,ןעלפאק ףיוא .טלעװ א ןטלאהעג ריד ןו6 טאה
 טגעלפ ןלאירבג־השמ .ליומ ןיא רעגניפ א ןגײלנײרא טשינ םיא ףראד׳מ .ןזאל
 טאה .ן6אש וצ ׳שינ ןיוש ךאי באה ןעלרהא רעביא ,אלימ .לדמלמ׳ס ןפור רע

 ■לאז ,ךאי ליװ ,לריאמ ראנ .בשױ א ןראװעג ןוא ןטאט ןטימ טצעזעגקעװא ךיז
 א ןא דײ א ןײז ןאק׳מ .רוחב רעשיטלעװ־קיטנײה א ןרעװ ןוא ןענרעל ךיז

 .עטאפאק
 !רעטרעװ ענײמ —

 !רעהא םוק —
 ןפיל עלו6 םהאל .טשוקעג ,ןעמונעגמורא יז טאה ,ןעגנאגעגוצ זיא לפאק
 ןוא טמאלפעצ־שלדײמ ןראװעג זיא םינפ ריא .ענײז ןיא ןסעגעגנײא ךיז ןבאה
 א ןפראװעג טאה לפאק .רעיולב ןוא רעםערג ןראװעג ןופרעד ןענײז ןגיוא יד

 .ןסירעגסיורא ךיז טאה האל ראנ ,עפאס רעד ףיוא קילב
 .לארשיו השמ תדכ ןבאה־הנותח םעשישטרעמ ן׳רימ ,עלעפאק ,ןײנ —

 ןגעװ טדערעג האל טאה ,ןבילבעג ךאנ זיא לפאק סאװ ,טונימ ןצ6ו6 יד ןיא
 טע׳מ זא ;ןעלעשאב הלװע ן׳אק ןאט טשינ לאז ,לפאק ,רע זא :ןעמאזוצ ץלא
 ?ןדנ א ןבעג ריא ןוא ץענ רעשיאיוג רעד ןופ ןעװעטארסיורא ןעשאמ ןפראד
 םהםדה ,עלעשי§ זא :ןעמארבא טימ םולש ןכאמ ט6ראדעג טלאװ ,לפאק ,רע זא
 ןראװעג זיא ןוא לײא טראפםנארט א טפיוקעגנא המחלמ רעד ברע טאה ,ןאמ
 האל .ןײרא למיה ןיא ןעלעטאלז ןביול עיזאנמיג ןיא םרערעל יד זא ;רשעתנ
 טשינ טריפ יז יװ ראי ײװצ ןיוש זא ,גנאהנעמאזעצ םוש ןא טנאמרעד טאה
 ץנימ ראטקאד זא ןוא ,בײװ ןוא ןאמ ןופ רעגײטש םעד ןלאירבג־השמ טימ
 טנאה םלפאק טגײלעג6יורא טאה יז .ןװרענ יד וצ ןליפ ןבירשראפ ריא טאה

 :טגאזעג ןוא טםורב רעד ףיוא
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 .ץראה׳ם רימ טפאלק׳ם יװ ,עז —
 ...טײז רעקניל רעד ףיוא זיא ץראה׳ם —

 לדנגער םאד טאה ןםיורד ןיא .רעטשיוראב א ןהאל ןופ םיורא זיא לפאק
 .קידלגיפש ןוא םאנ ןבילבעג זיא ראוטארט רעד רעבא ׳טרעהעגפיוא טאהעג
 ־עגםיורא טאה לפאק .לפענ ןליונק ןעגנאהעגפארא ןבאה ןרעטמאל־זאג יד ןופ
 זיא׳ם .טאלב־רעפיצ ןפיוא ןאטעג קוק א ןוא רעגײז םענעדלאג םעד ןעמונ
 — !ןײג טשינ רעבאםדלאג רעד וצ ל׳כיא .ףלע ףיוא לטרעפ א ןצנאגניא ןעװעג
 רעד טימ ןרעטנאלפראפ ךאנ ךימ ףראד׳כ — .טםאפעגפא ךיז ײב לפאק טאה
 רע .טםול ןײק טאהעג טשינ ךיוא רע טאה םײהא ןײג רעבא ...עטםאשט
 ,םאװ .טלעפעג םיא טאה םעפע ראנ ,תונוחצנ יד ןופ קידרעפאה ןעװעג זיא
 ערענעש טגעגפא טאה׳מ — .טדערעג ךיז וצ רע טאה — ך ךיא רעטיצ ,ךעלטנגײא
 ׳אק .הםנרפ ןבעג ריא לע׳כ זא ,ךעלקילג ןײז ט׳יז .ןעלעשאב ןופ ךעלבײװ
 זיא ,לגראג םײב קירד א טוט׳מ זא .זאג א ץלא זיא׳ם .אטשינ יװ־ײם זיא טאג

 ...!רעכאמ־שױלעפאק םיוא ןעמ
 טאהעג טאה רע .טשטעװק םיא םאװ ,ראלק ןראװעג ןעלפאק זיא לאמא טימ
 ־יראב רעד יװ טשינ ;ןלײט וצ ךיז ,ןםעומש וצ ןצעמע טימ שינעפרעדאב א
 ראנ ,םעקײמ־עקאק ענעגיוטשעג־טשינ פא־טקאב םאװ ,רעײג רעד ןאעל רעמ
 ײב ןוא קנעש א ןיא רעדורב־ןטוג א טימ ןײגנײרא לאמא טגעלפ ,לפאק ,רע יװ
 טאהעג רע טאה לאמא .ןצײרד־ןוא־ןצכא ןגעװ לםעומש א ןפאכ ריב לפוק א
 םיא טימ ןעװעג זיא קינפורק דיװאד רענעגײא רעד .הרבח רעד ןיא טנײרפ
 ראדיזיא טימ ןםעומשכרוד ךיז טנאקעג טלאמאד ךאנ טאה׳מ .ײװצ ערעדנא יװ
 יד רעבא .ןשטנעמ םטאקשומ םלושמ ׳ר טימ ,ןעיטאמ ןלעג ןטימ ,גרעבנעםקא
 ־לאהאב א ןעװעג טציא זיא קינפורק דיװאד .טרעדנעראפ ץלא ןבאה ןראי
 טריפעג םיא טאה םאװ ,בײװ א טאהעג טאה עיטאמ רעלעג רעד .אנוש רענעט
 .קיטש־דמש עשירוחב ןײק ןעגנאגעגנא טשינ םיא ןענײז׳ם ןוא ,זאנ רעד ײב
 .טיוט ןעװעג זיא עמריפ םטאקושמ םלושמ ׳ר .רוביש א ןעװעג זיא ראדיזיא
 ־ראה יד ןופ ןםיש םעד וצ רעהעג םאד טציפשעגנא ןוא ןענאטשעג זיא לפאק
 לאמנײק רעמ ךיז טעװ טײצ עקילאמא יד זא ,ןעמונאב טציא טאה רע .ןטאמ

 ...רוד א קעװא זיא ןגיוא ,םלפאק ,ענײז ראפ .ןרעקמוא טשינ
 ,טכודעגסיוא ןעלפאק ךיז טאה׳ם יצ .עגארפ ןײק קירוצ ןראפעג זיא לפאק
 יװ ,ךעלרעטםניפ ןעװעג זיא ןסאג יד ןיא ראנ ,יוזא ןעװעג עקאט זיא׳ס רעדא
 יד ףיוא טרעמעהראפ ןענאטשעג עלא ןענײז ןבלעװעג יד .טאטש־ץניװארפ א ןיא
 רעטסנעפ ענעטכיולאב־לקנוט יד ןופ .ןריט־שטיר יד ףיוא טכאמראפ ,סעבאטש
 ,טכײלשעגמורא ןבאה רענלעז ןלורטאפ .תולד רעקידהמחלמ א טקוקעגפארא טאה
 א .ןרעיוט יד ןכאמראפ וצ טלײאעג ךיז ןבאה סעשזורטס יד .ןריטרעזעד טכוזעג
 ,טלעװ יד טנערבעג טאה טײװ טשינ אד ץעגרע .טיור טילגעג טאה למיה לקניװ

 ...ןגילפ יװ ןלאפעג ןענײז ןשטנעמ ,ןםאגעג ךיז טאה טולב
 רעראלק ץלא ,טנובשחעג ןוא טכארטעג טציא טאה לפאק רעגנעל סאװ
 ןאלפ רעד .תחנ ןײק ןבאה טשינ עשראװ ןופ רעמ טעװ רע זא ,ןראװעג םיא זיא

 ...םורק יוזא טשינראג זיא עקירעמא ןײק ןראפוצקעװא
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 ־עגפא ךיז ײב טאהעג טאה רע .עקםראנילמ רעד ײב ןגיטשעגפא זיא לפאק
 םאד רעבא .םײהא ןזאל ךיז ךײלג ראנ ׳םאג עלאמ יד ןײגוצײבראפ טשינ טכאמ
 ךאנ טאה רע .ןפאלש ןײג וצ ירפ־וצ ןעװעג זיא׳ם .ןגיוצעגוצ םיא טאה לםעג
 ־עג ןבאה םגרעבנעםקא יד ואװ ,רעיוט םאד .ןעגנערבראפ ןצעמע טימ טזומעג
 רע .טנפעעג ךײלג טאה שזורטם רעד ראנ ׳טכאמראפ ןעװעג ןיוש זיא ׳טניואװ
 טאה ףיוה ןיא .עבטמ עשפיה א טיג רע זא ,טםואװעג ןוא ןעלפאק טנאקעג טאה
 ןיוש זיא רעבאםדלאג יורפ יד .ןקאטש ערעכעה יד וצ ןקוקפיורא ןעמונעג לפאק
 ־טכאנ א ןופ יװ ׳ןײש עכעלטיור א טעילטעג ןביוא טאה׳ם .םײהרעד ןיא ןעװעג
 ־יטש ףיורא טזאלעג ךיז ,גנאגנײא ןרעטםניפ םעד ןיא ןײרא זיא לפאק .לפמעל
 יורפ רעד ןיא טפאלקעגנא טכײל טאה רע .רעגניפ־ןציפש יד ףיוא ,טײהרעל

 .ריט םרעבאםדלאג
 ? םאט אטק —

 .ךיא —
 ־עג טאה יז .טלטײקעגפיוא ןוא טלגירעגפיוא טאה רעבאםדלאג יורפ יד
 ־עצ ןעװעג ןעגײז ראה יד .ךעלכיש־קעטש עטיור ןוא קארפאלש עזאר א ןגארט
 ריא ןופ טקעמשעג טאה׳ם .טקנימשעג ןוא טרעדופעג טאהעג ךיז טאה יז .ןזאל
 םיא ןוא טנעה עדײב ײב ןעלפאק ןעמונעגנא טאה יז .םופרעפ־ןעקלענ טימ

 .טעכיכעצ ךיז טאה יז .ראדיראק ןיא ןגיוצעגנײרא
 ...!רעײג רענעי —

 ןגי־םײרד רטיפא\2

1 

 ןעמונעג טאה עלהניד .ריר א ןאטעג ךיז ןאב יד טאה טכאנײב רעגײזא ףלע
 טצעל א ךאנ ןגאז וצ טאהעג טלאװ יז יװ ,טנאה רעד טימ ןעכאפ ןוא ןפיולכאנ
 ןעװעג זיא םיגפ בלאה ןײא .רעדימראה םעד ןיא ןםעגראפ טאה יז םאװ ,טראװ
 ,עמאמ יד .לביט א טימ טלקאשעג טאה לדײא .רעטםניפ — ערעדנא םאד ,קיטכיל
 ךיז ןבאה דלאב .ןטניה ןופ ןבילבעג ןענײז ,םלעדנעה ףלאװ ׳ר ,לטעמורפ־עזיור
 .שינרעטםניפ רעבלאה ןיא ןראפעג זיא גוצ רעד .קירוצ ףיוא טקורעגפא עלא
 .יולב־ןוא־ןיורב ,רעטילגעגנא־טיור א עשראװ רעביא טרעיוהעג טאה למיה רעד
 רעד ןופ .ײנש ןוא ןגער טימ ןדאלעגגא ,קירדינ ןעגנאהעג ןענײז םנקלאװ יד
 רעד ףיוא ןאטעג קוק א לאמ ןטצעל םוצ לשעה־רזוע טאה קירב רעװאנארומ
 .ןרעטמאל תורוש עגגאל ןגיוצעג ךיז ןבאה לםײװ ןגערב יד םיואגנעל 'טאטש
 יד ןופ .לםײװ רענעםאגעצ־טײרב רעד ןיא טלגיפשעגפא ךיז ןבאה ןפמאל יד
 ךיז ןבאה ,ןרעדגא ןרעביא רענײא טרעטעלקעג יװ ןבאה םאװ ,רעכעד סעפוק
 עקיטכיל ןביוהעג טראד ןופ ךיז ןבאה׳ם .ראבאם ןופ ןלאפוק יד ןםירעגכרוד
 .ךיור .ןליוגק טימ טצעזעג ,טעשיצעג ,טפײפעג טאה וױטאמאקאל רעד .ןעלפענ
 ךיז טאה קירב יד .רעדער ענעלאטש יד רעטנוא ןעגנולקעג ןבאה ןםלער יד
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 זיא׳ס .ןאגאװ ןרעביא טקוקעגמוא טציא טשרע ךיז טאה לשעה־רזוע .טלקאשעג
 ־אב ןעװעג ןענײז קגעב יד .טרעכיורעג טאה טכיל קיצגײא ןא .לקנוט ןעװעג אד
 ־וצ ןטלאהעג ךיז ןבאה סאװ ׳ןדײ עכעלטע ןוא ׳סעיוג ׳םײוג ,רענלעז טימ טצעז
 ךיז טאה רע .טרא ןײק ןבילבעג טשינ רעמ זיא ׳ןעלשעה־רזוע ,םיא ראפ .ןעמאז
 ,עטאלב טימ ןטערטאב ןעװעג זיא ןדאב־סופ רעד .עזילאװ רעד ףיוא טצעזעגקעװא
 טאה׳ס .ץכעגעשזד ןוא עקראכאמ טימ ןעקנוטשעג טאה׳ס .ץכעגעז טימ ןטאשאב

 .טלעק עשיגעװרעטנוא ןא טעײװעגנײרא
 ־עג ,טדערעג ןבאה ערעדנא .ןכראנש ןעמונעג ךײלג ןבאה ןרישזאסאפ לײט
 ,רעטמאל םעד טימ .ןטעליב ןזײװ ןסײהעג טאה ראטקודנאק א .טצפיזעג ,טרעכיור
 יצ ,קנעב יד רעטנוא טכוזעג רע טאה ,טיור בלאה סײװ בלאה ןעװעג זיא סאװ
 .ןטראפסאפ טגנאלראפ טאה םראדנאשז א .ןטלאהאב טשינ ץעמע טראד ךיז טאה׳ס
 ־פיורא ץעמע טאה קצאװטא ןיא .טפאגעג גנאל רע טאה סאפ םלשעה־רזוע ףיוא
 םאד ןעלקיװפיוא ןעמונעג טאה לשעה־רזוע .ײט קינײשט א לאזקאװ ןופ טכארבעג
 עלעכיק א ןעמונעגנײרא טאה רע .ןבעגעגטימ םיא טאה הםדה סאװ עלעקעפ
 רע .ןהסדה וצ ןעמונעגנא םיא טאה טפאשביל עקידנרעטיצ א .ליומ ןיא
 ־סיוא םיא ךיז טאה׳ם רעבא ,טכאנ עטצעל־ראפ יד ריא טימ טכארבראפ טאה
 תעל־תעמ א םיא זיא לאמנײק ךאנ .קירוצ גנאל טריםאפ טלאװ׳ס יװ ןזיװעג
 ןהםדה טימ ןעמאזוצ ךיז ןרעדנעלשמורא םאד :םיורג יוזא ןעמוקעגראפ טשינ
 םײה רעד ןיא :ךאנרעד ןוא ׳גאטראפ ךיז ןענעגעזעג םאד ,לעטאה רעד ,םאג ןיא
 יד ,סעמומ יד ,םרעטעפ יד ,ןעבאב רעד ,ןדײז םעד ,ןעלהניד ,ןעמאמ רעד טימ
 ,ןעלדוד־השנמ ,ןריא ןאמ םעד ןופ .שדוה ןטכא ןיא זיא עלהניד .רעדניק־רעטםעװש
 רעבא ,עיצילאג ןיא ןקעטש ןבילבעג טאהעג זיא רע .העידי א ןעמוקעגנא זיא
 ףיוא ןענופעג רעדיװ ךיז טאה רע ןוא ןטערטעגפא טאה ײמרא עשיכײרטםע יד
 ־שיצנארפ רעד ףיוא ןדײז םוצ ןעמוקעג ןענײז טנװא ןגעק .טײז רעשיםור רעד
 ,לאמטכאנ ןסעגעג טאה׳מ .סלעדנעה ףלאװ ׳ר ,לדײא ,לטעמורפ־עזיור סאג רענאק
 יד טשיוועג טאה לטעמורפ־עזיור .טג א ןגעװ ײם ׳תילכת א ןגעװ ײס טדערעג

 .ןטלאשעג בלאה ,ןשטנואװעג־בלאה ,ןרערט
 עדעי ,טונימ עדעי ןעמעלא םעד ןופ טרעטײװרעד ךיז לשעה־רזוע טאה טציא
 ־ײבראפ ןענײז רעטסנעפ םעד ראפ .טלםײרטעג ךיז טאה ןאגאװ רעד .עדנוקעס
 רעמיוב .ןעקנוזעגנײא קירוצ ,טכיוטעגפיוא ןבאה ךעלזײה .טכאנ ןליונק ןגיולפעג
 ,רעדלעפ עטרעקאעצ .עראװ א טכאמעג ,טקורעגרעדנאנופ ךיז ,טצנאטעג ןבאה
 ץעגרע ןופ .סנ א ןיא יװ טײרדעגסיוא ךיז ןבאה ,רעםאװ ןוױר טימ ןטינשעגכרוד
 טאה ןישאמ רעד ןופ ראטקעשזארפ םעד ןגעק .לימ־טניװ א ןפאלעגנגעקא זיא
 רעצנעפש םענעםירעגפא ןטימ ןקעטש רעד .עלדישארטס א ןעזרעד לשעה־רזוע
 עשיטסנעפשעג א ןעמוקאב טכאנ רעד ןיא טאה טוה־יורטש ןטרעכעלעצ ןוא

 ...דײרפ רעשינצל א טימ טכאלעג ,טפאה
 ־נײא טנאקעג טשינ טאה רע ראנ ,םעיװ יד ןסאלשעגוצ טאה לשעה־רזוע
 .ןענאיפש ןענײז ןדײ עלא זא ,םעד ןגעװ טדערעג טאה טאדלאס א .ןעלמירד
 ןיא ןטלאהאב טאה םאװ ,ןיבאר א ןגעװ עטכישעג עגנאל א טלײצרעד טאה רע
 ןבאה ןםור יד .שטײד םוצ ןגארטעגרעבירא ייז ןוא רענעלפ עשיםור תיציצ יד
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 ׳החיצר א ןגעװ טםעומשעג טאה יוג רעשיליופ א .ןעגגאהעגפיוא ןוא טפאכעג םיא
 טלמרומעג םעפע ןבאה ןדײ יד .ףראד ןײז ןיא ןעגנאגאב ןענײז ןטורקער םאװ
 ןענאטשעג זיא ןוא טלעטשעגפא ךיז ןאב יד טאה דאראגנאוױא ןיא .ךיז ןשיװצ
 לעג א טימ ןאמרעגנױ א .ײט ןעקנירט פארא ןענײז ןטאדלאם יד .העש עכעלטע
 םאד .קעז ןדאלעגפיוא טאה ׳םעטאל טימ לופ ,לטאלאכ ןםידעגפא ןא ןיא ׳לדרעב
 ־עגנא טשינ ןעמ טאה םרעדנא ץיק ןוא טנערבעגםיוא טאהעג ךיז טאה טכיל

 .ךעלדניק ןבירעג טאה רישזאםאפ רעד .ןדנוצ
 ? םידוהי אד םעפע׳ם —

 ? דײ א טראפ ןיהואװ —
 .ןילבול ׳אק —

 א ןפורעגנא ךיז טאה — ? קעז יד ןיא ריא טאה םאװ ׳רעטעפ ,יעה —
 ,ענעדײ

 ...תורצ עשידײ —
 ךיז טאה ,טםורב םעמאמ רעד ףיוא ןפאלשעג טציא זיב זיא םאװ ,דניק א
 עלע6וע םאד ראנ ,ןליטשנײא ,ןגיוזנא טװאורפעג םע טאה לבײװ םאד .טנײװעצ
 זא ,טגאזעג טאה ענײא .דײרעג א ןראװעג זיא רעבײװ יד ןשיװצ .ןםירעג ךיז טאה
 לאמכארק ןטיש לאז׳מ ןטארעג טאה ערעדנא ןא .עלעכײב׳ם ײװ םיא טוט׳ם
 םורא ךיז ןפעלש ןדײ םאװראפ ,טרעזײבעג ךיז טאה יוג א .ךעלעםיפ יד ןשיװצ
 א טימ טעפעשטעג טאה טאדלאם א .ן&אלש טשינ ןזאל ןוא םעטראקנעב טימ

 :ןגירשעג טאה ענעי ןוא עיוג
 < ךיז ײב טנעה יד ןטלאה ןאפ רעד לאז —

 ...!אבאב ,וד ,יעה —
 !דלאװעג ןעײרש לע׳כ ...!ףיוא־טרעה —

 ראנ ,העש ףניפ א ךעלנײװעג טרעיוד ןילבול ןײק עשראװ ןופ העיםנ יד
 .טאטש רעד וצ טרעטנענרעד ךיז טאה ןאב יד ןעװ ,ןגאט ןביוהעגנא ןיוש טאה׳ם
 למיה רעד .םנוױוא יד ןיא ןרעײפ טרעקאלפעג ןיוש ןבאה םעטאכ עשיפראד ןיא
 ־אב ןבאה רעבירג יד ןיא ןרעםאװ יד .רעיורג — דרע יד ,רעלעה ןראװעג זיא
 עטרעקאעצ יד ןופ .טרעכיורעג ןבאה טםימ םעפוק .ײלב ןו8 רילאק א ןעמוק
 .ןשינעפיט יד ןיא טנערבעג טלאװ דרע יד יװ ,עראפ א ןעגנאגעגפיוא זיא רעדלעפ
 .שינעקארק א טימ ןעארק ןגיולפעג ןענײז טכאנ ןוא גאט רעקיטש יד ןשיװצ
 עפמעט יד ,וק עקיצנײא ןא ןענאטשעג זיא עקנאל רענעכארקעגפא ןא ףיוא
 ןטכיולעגפיוא טאה לײװ א .רעצ ןשיגאטראפ טימ לופ ,טקערטשעגםיוא עדראמ
 ןענײז׳ם ןוא רעדער טײרדעג ךיז ןבאה ןביוש עכעלצראװש רעטניה .קירבאפ א
 ־עג טאה׳ם .ךיור א ןעגנאגעגפיוא זיא ןעמיוק א ןופ .םעיםימםנארט ן&אלעג
 דלאב .םקיקיטש ןוא םטנערבעגנא םעפע ךאנ ןוא דיאלאלעצ ,דאשט ןופ טקעמש
 טאה םאװ ,ןאמרעגנױ רעלעג רעד .ליטש שיטאטש־רעטניה ןראװעג רעדיװ זיא

 .ץשל ןעמוקאב טאה ,קעז יד ףיוא טנעלעגנא ךיז
 .למוג ןשטנעב ןעמ ףראד ,עזײר א רעביא טמוק׳מ זא ,טנײה —

 .ןעמוקעגרעביא טשינ ךאנ זיא׳מ ,ט׳אש —
 ...דסח טימ ךרודא ןיוש טע׳ם —
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 ־נענײװ םעד ףיוא תונעט טאהעג רעירפ טאה םאװ ׳יוג רעזײב רעד ךײלג
 :ײרשעג א ןאטעג רע טאה ׳ןושל עשידײ םאד ןענאטשראפ טלאװ ׳עלעציפ ןקיד

 ...!עצינשזוב רעד ןיא טשינ טםיב .גײװש ,וד ׳יעה —
 ׳לרענלעז א ןאטעג גאז א יוזא טאלג טאה — אדראמ איאקםװאדישז — •

 .קעפ ןשיװצ טקורראפ ןםעזעג זיא םאװ
 ןײא ןבילבעג זיא לשעה־רזוע ןוא ןגיטשעגםיוא ןדײ יד ןענײז ןילבול ןיא
 טגערפעג טאה םראדנאשז א .ןטיבעג ךיז ןבאה ןראטקודנאק יד .ןאגאװ ןיא דײ
 רעד .ךעלעםעק ,ןענארטאפ ,ןסקיב טימ רענלעז ןםעזעגנײא ןענײז׳ם .סאפ א ףיוא
 ־טםאל ןגיוצעג ךיז ןבאה טנארפ ןשיכײרטםע םוצ .טראװעג גנאל אד טאה גוצ
 עגיה יד ןיא טשינראג טעז׳מ םאװ ,ןענאגאװ עכיוה־הנושמ ,טפאנ טימ ןגוצ
 א ןיא .ןטנעזערב טימ טקעדעגרעביא ,ןטאימעלופ טימ םעמראפטאלפ ׳תומוקמ
 ןבאה ךעלרעטםנעפ עטעטארקעג יד ןופ .תולײח טריפעג ןעמ טאה ןםקא ראפ ןאב
 ןיא טאדלאס רעכיוה א .הטיחש רעד וצ תומהב יװ ,סענאוױא יד טקוקעגםיורא
 טריפראפ טאה ,לוױטש יד ףיוא ןראפש טימ ,ןעלכענק יד וצ זיב לעניש ןגנאל א

 .םעומש א ןעלשעה־רזוע טימ
 ? ןיהואװ וד —

 .וױזירפ םוצ ןלעטש ךיז —
 .טכאלעצ ךיז טאה עינאפ רעד

 .טאדלאס א יװ םיוא טשינ טסעז —
 .מיז ךיא לעװ ,ןפראד טע׳מ זא —

 יד רעטנוא ךיז ןטלאהאב ןדײ .רעטילימ שידײ ןײק אטשינ !טאװ —
 ...!סעבאב יד ןופ רעדײלק

 .רעטכעלעג בארג א טימ ןםאשעגםיורא טאה פאצאק רעד ןוא
 ענײלק םאד טהצעעג טאה — !םאבלאק קיטש א ,לרעדורב ,םיא ביג —

 .לרענלעז
 !אנ .קיטכיר —

 טימ ןוא טשרואװ קיטש א ענעשעק ןופ ןגיוצעגםיורא טאה ןאוױא רעד ןוא
 .ץילב א ןאטעג טאה גנילק יד .קיטש א ןטינשעגפא רעסעמ א

 .סע ,אנ —
 , .קירעגנוה טשינ ןיב׳כ ,קנאד א —

 !ארומ טסאה ,וטסעז ,אנ —
 .שינעשזריה א ןיא ןעגנאגראפ ײנסנופ ךיז זיא ןאוױא רעד ןוא

 ־לעז ענײלק םאד טאה — טעשטיװק׳ם לײװ ,ריזח ץיק טשינ ןםע ײז —
 .ןפורעגנא ךיז לרענ

 ? טײהרעטיוט —
 ,ךיוב ןיא דײ םײב —

 !ןים ןיקום ,ץל א ,ךע —
 רערעדנא ןא ףיוא טצעזעגקעװא ךיז ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה לשעה־רזוע
 םעד טקורעגפארא ,רענלאק םעד טלעטשעגפיוא טאה רע .לקניװ א ןיא ,קנאב
 ןענעגרהרעד אד ךאנ ךימ טע׳מ .טלמירדעג־בלאה ,טכארטעג־בלאה ,שױלעפאק
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 רעד טאה עגר רעד ןיא ... ? טײצ זיא׳ס גנאל יװ ןגײטשפא רש5א .ץיװײר זיב
 ־עגוצ טאה לשעה־רזוע .ןראפ ןעמונעג טאה ןאב יד .קור א ןאטעג ךיז ןאגאװ

 עדיורב סאד ליװ םיא ? הריציה־ריחב רעד ,שטנעמ רעד זיא סאד .ןגיוא יד טכאמ
 ״תודימ ןענרעל סרעניבאר עשטײד יד ןסײה םיא זטסילאיצאס א רא5 ןכאמ
 זיא רעקישיור ץלא ׳ןילבול ןופ רעטײװ סאװ ... ? עיסימ עשידײ יד זיא סאד לײװ
 .ןטענאיאב יד וצ טפאכעג ךיז ׳טלגנארעג ךיז ,ןגירשעג ןבאה רענלעז יד .ןראװעג
 ןוא רעטסנעפ ןכרוד קעפעג סנרעדנא םעד ןפראװסיורא טוװרפעג טאה רענײא
 ־עג ׳ןטלאשעג ׳טלדיזעג ךיז טאה׳מ .לוױטש ןראפ טפעלשעג םיא טאה רענעי
 ןיא ןליפש ןעמונעג ןעמ טאה ךאנרעד .ןרוה — סעמאמ יד ןפורעגנא ׳ןגיפש
 ערעדנא יד ןוא קנאב רעד ןיא םינפ סאד טראפשעגנא טאה רענײא .שינעדנילב
 ןפארטעג טאה רענעגאלשעג רעד ביוא .קלח־רעטניה ןיא טשטאפעג םיא ןבאה
 ענײלק סאד .טרא ןײז ףיוא ןעגנאגעג רענעי זיא ׳טגנאלרעד םיא טאה׳ס רעװ

 .ןעלשעה־רזוע ףיוא ןזיװעגנא טאה לרענלעז
 !קעװא םיא טגײל —

 7 ןליפש טסליװ ׳עלעדײ ׳וד ׳יעה —
 .ןײנ —

 1 ןזיוה עלופ טסאה ? זיא סאװ —

 רעסיורג רעד ןפורעגנא ךיז טאה — פא םיא טזאל ׳יצפאלכ ׳יעה —
 .לעניש ןגנאל ןיא טאדלאס

 ־רזוע .טכאלעצ ךיז ןבאה עקירעביא יד ןוא טמיורעגנײא סעפע טאה רע
 טאהעג ײז טאה רע .ךעלעכיק סהסדה ןסע םינוױ יד זא ,ןעזרעד טאה לשעה
 ,לקניװ ןיא טקורראפ רעפיט ךיז טאה לשעה־רזוע .עצילאפ רעד ףיוא ןסעגראפ
 יד ןיא טלאק ןעװעג םיא זיא׳ס .שולעפאק גערב ןטימ םינפ סאד טקעדעגוצ
 .ןכאטשעג ןבאה פאק ןיא ראה יד ,רעדיוש א ןפאלעג זיא ןקור ןרעביא .רענײב
 ,סעמאכ יד ןופ ןעײרשעג יד ,ןלעטש ךיז ןראפ סאד :קיניזמוא ןעװעג זיא ץלא
 ? ןגאלש ךיז רע לאז סאװראפ ? ןעניד רע טראפ ןעמעװ .ןשינעטכארט ענעגײא יד
 ־שטנעמ סאד ןא ללכב םיא טײג סאװ ? רעקלעפ יד טימ ןא ךיז רע רעהעג סאװ

 ...!ןלזג א ,שטנעמ רעד זיא ףיקת א ? ןימ עכעל

 ־רזוע רעבא ,ירפ רעד ןיא רעגײזא ןײנ ץיװײר ןײק ןעמוקעגנא זיא ןאב יד
 לאזקאװ רעד .ןײרא גאט ןיא טעפש ןיוש זיא׳ס ,טכודעגסיוא ךיז טאה ןעלשעה
 עקיד ײװצ טעראפעג ךיז ןבאה טעפוב ןרעטניה .רעטילימ טימ לופ ןעװעג זיא
 א ועװעג אד זיא׳ס .גניליװצ א יװ ,רערעדנא רעד וצ ענײא ךעלנע סעסקיש
 .ןדרעװש ,ןסקיב טראפשעגנא ןעװעג ןענײז ןעלקניװ עלא ןיא .קנאטשעג א ,ךיור
 ןבאה ןסיורד ןיא .רענלעז טעפארכעג ןבאה דרע רעד ףיוא ,קנעב יד ףיוא
 ףיוא האובת קעז ןדאלעג — ךעלדרעב עשידײ טימ — םירעיופ רעניארקוא
 ףיוא סעמשטוק ,ןצלעפ ענעפאש ןיא ןאטעגנא ןעװעג ןענײז ײז .עיניל רעקיטײז א
 ןעמעלא ראפ טאה עכאפאפ א ןיא קאזאק א .סעפ יד ףיוא סעשטפאל ,פעק יד
 רעטניה ןופ .טכאלעג ןבאה סעבאב .ןםלער יד ןשיװצ ןעװעג ןיתשמ ןגיוא יד ןיא
 ןגעלפ לאמא .ךעלב יװ ,עםײװ א ,ןוז ענײלק א טקוקעגרעפא טאה סנקלאװ יד
 ־אז ,ווענאי ,װאטםינסארק ,עציבשזיא ןײק טריפעג ןבאה םאװ ,ןרופ ןטראװ אד
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 ־סיוא זיא ץעגרע ןו8 .ןגאװ ןקיצנײא ןײק ןעזעג טשינ ןעמ טאה טציא .שטשאמ
 ־עג א טאהעג טאה רע .םעצײלפ יד ףיוא קאז א טימ דײ רעגנאל א ןסקאװעג
 .ןגיוא עקידהרוחש־הרמ עםיורג ראפ א ןוא לדרעב קיציפש א ,םינפ טלפוטש

 ךרעטײװ טםראפ —
 .רופ ןײק טשינ עז׳כ —

 !הלװע ןא ןאט ךאנ ריד טע׳מ .ןײרא לטעטש ןיא םוק —
 טימ ןענאפש טזאלעג ךיז ןוא עזילאװ יד ןביוהעגפיוא טאה לשעה־רזוע ןוא

 .ץיוױיר ןײק דײ ןדמערפ םעד

2 

 ־עגפא ןטורקער יד ןעמ טאה העובש רעטשרע רעד ךאנ זא ׳טריפעג ךיז טאה׳ס
 ־עג ךיז ןטורקער יד ןבאה טײצ רעד ןיא .העובש רעטײװצ רעד זיב םײהא טזאל
 גנונדרא ןיא טכארבעג ׳שעװרעטנוא העדמעה טײרגעגוצ ךיז ׳םיבורק טימ טנגעז
 ,װענאי טאטש רעד ןיא קינלאשטאנ רעשירעטילימ רעד טאה ראי־ײה .םיקםע יד

 רעד ףיוא ןצעזנײא ןדײ יד ןםײהעג ׳טרעהעג טאה לאפשערעט־ןײלק ןיהואװ
 ואװ ׳שרדמ־תיב ןו5 .טריטרעזעד ןבאה ךס א לײװ ,הםיפת ןיא טײצנשיװצ
 ־ירק רעװענאי ןיא טריפעגפא ײז ןעמ טאה ,ןריואװשעג ןבאה ענעמונעגוצ יד
 זיא רעמאק סלשעה־רזוע .םיבנג טימ ןעמאזוצ טראפשראפ ײז טאה׳מ .לאנימ
 ,ןטפירשפיוא טימ ןעװעג לופ ןענײז טנעװ יד .קאטש ןטײװצ ןפיוא ןעװעג
 ־6יוא טאהעג ולי6א טאה טנאטסערא ןא רענײא .רעצכעלעמעג ,רעצכעצירקםיוא
 ףיוא .קנעב ןענאטשעג ןענײז בוטש ןטימ ןיא .טולב טימ ןעמאנ םעד טנכײצעג
 יװ ערעװש ,טיורב רעקיטש ןגעלעג ןענײז לרעטםנעפ ןטעטארקעג ןו6 םיוז רעד
 ןעזעג טאה׳מ .ןקוקסיורא טלעטשעגקעװא ךײלג ךיז טאה לשעה־רזוע .םײל
 :ענעגנאפעג עשיכײרטםע טעבראעג אד ןבאה׳ס .ץאלפ ןטײרב א ןענאד ןו§
 ןיא ,ןרידנומ עטרעמיוכעגפא ןיא ,עטביוטשראפ ,עקידרעב ,רעװעג ןא רענלעז
 .ןפלוטש — ערעדנא ,ןרונשלקיװ סי6 יד ףיוא ןגארטעג ןבאה לײט .ךיש עבארג
 ןבאה רעכײרטסע יד .שינשאב ,שיראגנוא ,שטײד ןופ שימעג א טדערעג טאה׳מ

 ײז ןבאה׳ם .דמאז ךעלעגעװ טפעלשעג ,רענײטש טקאהעג ,רעבירג ןבארגעג אד
 ןענאטשעג ןענײז רעטײװ לםיב א .ןסקיב עגנאל טימ ןטאדלאס עשיסור טיהעג

 •ךיור א ןעגנאגעגפיוא זיא ןעמיוק א ןו6 ןוא ןקאראב יד
 קנעב עלא ראנ ,קנאב א ףיוא ןגײלקעװא טלאװעג ךיז טאה לשעה־רזוע
 ,רעצראװש א רענײא ןוא רעלעג א רענײא ,ןעגנױ ײװצ .ןעמונראפ ןעװעג ןענײז
 םאװ ,טורקער א .ןטראק יד טשאטעג ךיג ,קיצכעז־ןוא־םקעז א טליפשעג ןבאה
 .ןוטיט ךעלע&ײה טלײטעג טאה ,ןםאריפאפ לקעפ א לוױטש ןיא ןטלאהאב טאה
 ןביוהעגנא ךײלג ךיז טאה ,עלענימירק יד ןוא ןטאדלאס יד ,םידדצ עדײב ןשיװצ
 ןיא ןוא דמעה טעטםארכעצ א ןיא ,לקער טעטאלעג א ןיא גנױ א .שינעלטרעװ א
 .לםקא ןיא ןעלשעה־רזוע ןאטעג ךראטש א טאה ,רעקעב א יװ ,ןזיוה עטפאפראפ

 ? וטסאה סרעגנילק ,דלאי ,וד ,יעה —
 .טנײמ ריא סאװ טשינ סײװ׳כ —
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 ןבארג םעד ןאטעג בײר א ןוא טשטײטעגםיוא רענעי טאה -־ טלעג —
 .ךאלפ־טנאה רעד ןיא רעגניפ

 .ןכוזאב םײב .ןעמונעגוצ ץלא רימ ײב טאה׳מ —
 י סרעטערט יד רעהא ביג —

 .ךיש יד ףיוא ןעלשעה־רזוע ןזיװעגנא טאה רע ןוא
 ׳ןגירשעג ׳ןעלשעה־רזוע ראפ ןעמונעגנא ךיז ןבאה םירוחב רעװענאי יד

 .דצ םלשעה־רזוע ףיוא טלעטשעג ךיז טאה גנױ רעלעג רעד .ןבעג טשינ לאז רע

 ופא־יצ ,קינװאדנארג ׳וד ,יעה —
 ן טשינא ןוא —

 י ךיױ עטיור יד ןעז וטםעװ —
 .וד יװ עניוזא ײרד ףיקעצ׳כ —

 !תודע ץײז ,רעדניק —
 .ןםיוטש םײב םקא ןא יװ ,פאק םעד ןגיובעגנא טאה גנױ רעלעג רעד
 ראפ ןאטעג עכאפ א םענעי ןוא רעגניפ־זײװ םעד טקערטשעגםיוא טאה רע

 .ענעגײא םאד ןאטעג טאה רערעדנא רעד .זאנ רעד

 ? אה ,רעליואװ א —
 א ןפורעגנא ךיז טאה — ישיראנ קנע ץע טכאמ םאװ ,ןטאי ,יעה —
 לגענ יד ןטינשעג לרעפײנק א טימ ןוא ןםעזעג טציא זיב זיא םאװ ,ןיושראפ
 ,ךיוה ,רעקיםײרד יד ןיא ליבםנאמ א ןעזעגםיוא טאה רע .רעגניפ־םיפ יד ןופ

 ןעװעג זיא לדמעה עטעטארקעג םאד .רובג א ןופ םעצײלפ ראפ א טימ ,טײרב
 טאה פיל רעטשרעביוא רעד ףיוא .עקניפם רענרעטומלרעפ א טימ טלקעהראפ

 .עלעםנאװ א טצארפשעג
 .ןשאמאק יד לגנײ םײב ןעיצפארא ליװ רע -■

 .ןײנ ףיוא יװ ,טײרב רעד ןיא פאק ןטימ ןאטעג לקאש א טאה רענעי
 .ןעלשעה־רזוע טגערפעג רע טאה — י וטזיב ןענאװ ןופ —

 .עשראװ ןופ םוק׳כ —
 ? עשראװ ןיא טניואװעג וטםאה ואװ י רעװעשראװ א —

 .םאג עקםרעי־אטנעיװש רעד ףיוא —
 !הלװע ןא ןיט רע טיאג רעװעשראװ א .ןײא־פאלק ,רעהא םוק —

 .עשראװ ןופ טמאטשעג ךיוא ןבאה םיבנג יד זא ,ןזיװעגםיורא ךיז טאה׳ם
 ןגערפםיוא ןעמונעג ךײלג ןבאה ײז ,ןילבול ןופ רעהא ײז ןעמ טאה טכארבעג
 ,ץעליש ,זיוהטאר םעד ,ףיוה םעשאנאי ,םעלאה יד ,םאג ענלאמכארק רעד ןגעװ
 ןעלשעה־רזוע ייב ןעמענוצ טלאװעג טאה םאװ ןאמ־הרבח רעד ,םוקמ ,םעקמאט
 יד ןיא טניואװ יז ,ןעמאמ א עשראװ ןיא טאה רע זא ,טנאמרעד טאה ךיש יד
 ליװ רע יצ ןעלשעה־רזוע טגערפעג טאה רעטםטלע רעד .םעקטאי ענהפרט

 .םאריפאפ א
 .טשינ רעכיור׳כ ,קנאד א —

 ? אה ,ןםיש טרעה׳מ —
 .טכאנײב ,אי —

 ...ז עה ,טקניטש עינאפ —
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 .דרע ךעד ףיוא טצעזעגקעװא ךיז ״לקניװ א ןיא קעװא זיא לשעה־רזוע
 ־עג רע טאה ןא ירפ ץנאג ןופ .ןפאלשעג טאהעג טשינ טכאנ עצנאג א זיא רע
 ןגיוא יד ראפ .ןאטעג ײװ םיפ יד ןבאה טציא .אװטםוםירפ רעד ןיא טראװ
 ןוא טנאװ רעד ןיא פאק םעד טנעלעגנא טאה רע .לפענ א ןענאטשעג זיא
 ־עג טאהעג טאה רע .שינעגײװשליטש טימ ןעװעג לופ זיא םיא ןיא ץלא
 לבור ןצכא ןעװעג רדנמ שינעגנערדאב ןײז ןיא טאה רע .םנ א ףיוא טפאה
 ערעכעה יד רעבא .ןעגנונא ׳תומולח ײלרעלא טאהעג טאה רע .הקדצ ףיוא
 ןזיב רעכעב םעד ןעקנירטםיוא זומ רע .טניושעג טשינ ׳םינפא ,םיא ןבאה תוחופ
 ,ץײװש רעד ןופ טרעקעגמוא ךיז טאה רע .קידלוש ץלא ןיא ךיז זיא רע .אנד
 רעד ןיא ןבירטראפ ןײלא ךיז טאה רע .ןײרא ליומ ןיא עיטםעב רעד וצ ךײלג
 דןלאפ לאז רע ,טמיטשאב לרוג רעד ןיוש טאה רשפא ?טםײװ רעװ .ץענ
 ,לשעה־רזוע ,רע ?ןגיוא ןא ,םיפ ןא ,טנעה ןא ןעמוקמײהא רע טעװ רשפא
 זיא רע זא ,ןטכוד םיא ךיז לאז .ןלעװ טשינ ךאז ןײק ראט רע .טיוט זיא

 ...והותה םלוע ןפיוא םורא ךיז טײרד ןוא ןבראטשעג ןיוש

 ־עג טאה רעטכעװ א .לםילש א ןאטעג ײרד א ךיז טאה ךאל־לםילש ןיא
 ןעלשעה־רזוע טאה ץעמע .עפורג א ןיא םקעז וצ ,ןםע ןעמענ ןײג לאז׳מ ןםײה
 ,ראדיראק ןגנאל א ײבראפ זיא רע .ןענאטשעגפיוא זיא רע ןוא ךרוטש א ןאטעג
 ןשיט ןענאטשעג ענײז בוטש רעםיורג א ןיא .ןריט ענעפא טימ טירטפא ןא
 ןוא ןעלםיש ענרעניצ טלעטשעגםיוא ןעװעג ןענײז׳ם .ךעלב טימ ןגאלשאב
 ײרבעג ןיורב א ןםאגעגנא ןדעי טאה רעכוק א .לפעל עצראװש ןגעלעג ןענײז׳ם
 .רעמאק ןיא טרעקעגמוא ךיז ןעמ טאה דלאב .אמחל קיטש א טגנאלרעד ןוא
 ץיטש טזאלעג טאה לשעה־רזוע .טלציװעג ךיז ,ןטלאשעג ,ןםעגעג ןבאה ןעגנױ יד
 טאה׳מ ראנ ,לקנוט ןראװעג זיא׳ם .ןעמונעגוצ םע טאה ץעמע ןוא קלח ןײז
 ,ןריט ןיא ןפאלק א טרעחעג ךיז טאה ראדיראק ןופ .פמאל ןײק ןדנוצעגנא טשינ
 ןראװעג זיא ןעלשעה־רזוע םורא .םיפ ןופ שינעפוט א ,ןעײרעלדיז ,ןעײרשעג
 .תױשעמ טלײצרעד ךיז ןבאה ערעדנא ,טגירקעג ךיז ןבאה לײט .רעטכידעג ץלא
 ,טקעלפעג ,קידנטאש ןראװעג רעמינפ ןענײז שינרעטםניפ רעבלאה רעד ןיא
 טלײצרעד טאה רוחב א .דײר עטצראהאב טדערעג טאה׳מ .קידתושממ־בלאה

 .ךודיש םענעגנאגעגפא ןא ןגעװ

 .רעהא לקעי ,ןיהא לקעי .ליואװ ןוא טוג ןעװעג ץלא ךאנ זיא תבש —
 טמוק ,טעברא רעד ךאנ ,טכאנײב גאטנאמ .ןגײלוצוצ הכמ א וצ .גינאה יװ םיז
 ־עג באה׳כ .םיאנת יד :קוק א וט׳כ .װירב א טגנערב ןוא ,לרעדירב׳ם ןײרא
 לאז׳כ ,עטתנתוחמ יד ןעמוקעג זיא רעטעפש טשרע .רעטכעלעג א׳ם טנײמ
 לחומ ׳שינ ריא ןיב ךיא \ ןײנ ,ךיא גאז ,םאד .הליחמ א רעטכאט יד ןבעגםיורא

 ...וןײז לחומ ׳שינ ךיוא ריא׳ט טאג ןוא
 ? ןגירקעגקירוצ וטםאה לרעגניפ׳ם —

 !געט עקיטכענ —

 ? ךעלרעשטאפ ןיא טליפש רעװ ,הרבח ,יעה —
 זיא׳ם .ןקלאב ןפיוא ןעגנאהעגפיוא ,לפמעל א טכארבעגגײרא טאה יוג א
 םנטײצאב טאה׳מ .קנעב טימ שינעקור א ,רעדורעג א ,שינעראפ א ןראװעג
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 םירוחב ײװצ .ךעלקער ׳ןעלטנאמ ,םעקטרוק עגאלדאפ רעד ףיוא טײרפשעגםיוא
 .דײרק טימ טנכײצעגנא ןעמ טאה לטערב־ךאש םאד .עקמאד טליפשעג ןבאה
 טלײצרעד טאה בנג א .טיורב ראד ןוא ךײװ ךעלקיטש ןעװעג ןענײז ןרוגיפ יד
 ־עג ןטראד טאה׳מ םאװ ׳עשיטילאפ יד ןופ ׳עמרוט רעצעלדעש רעד ןגעװ

 ןעמ טאה יאמ ןטשרע םעד .עטםאראטם םענעגײא ןא טאהעג ןבאה ײז .ןטלאה
 ־נא םעד .ןאפ עטיור א טכאמעג טאה׳מ ןוא טולב טימ דמעה א טרימשעגנײא
 טראד זיא לדײמ קיטכיזדניװש א .רעצראק ןיא טצעזעגנײא ןעמ טאה רעריפ
 ןםאגאב ךיז יז טאה — לרעמעק א ןיא ןײלא ענײא ,זיוה ךײר א ןופ ,ןםעזעג ,

 .ןדנוצעגרעטנוא ךיז ןוא טפאנ טימ
 ? ןראװעג טנערבראפ —

 .ליוק ףיוא —
 ...!טולב טימ ןעײפש יװ רעםעב ץלא —

 ־םיורא קירוצ םיא טאה׳מ .העש ןײא ןצנאג ןיא טנערבעג טאה פמאל רעד
 ־נא .ןעפארכ ןעמונעג ךײלג ןבאה לײט .רעטםניפ ןראװעג זיא׳ם ןוא ןעמונעג
 ןאטעג ףראװ א טאה רענײא .טרעקיובעג ךיז ,טכאלעג ,טדערעג ןבאה ערעד
 רעקידתונכש רעד ןיא .םינפ ןיא ןעלשעה־רזוע ןפארטעג טאה יז .עטאמש א
 א טײז רענעי ןופ טרעהעג טאה׳מ .ןעיורפ ןםעזעג ,םינפא ,ןענײז רעמאק

 :ןאטעג ףור א טאה גנױ א .ןעײרעשטיװק ,םרעטכעלעג ,ײרעפאלק
 !תובקנ יד וצ .טנאװ רעד ןיא ךאל א ןכאמ רימאל ,יעה —

 1 ןרעיוב וטםעװ םאװ טימ —
 .טראװ סואימ א טגאזעג טאה רענעי ןוא

 .רעםעמ א באה׳כ —
 רעקיטש ןלאפ ןביוהעגנא ןבאה׳ם ,קניט םעד ןכעטש ןעמונעג טאה׳מ
 לײט .קיזומ־ןצאק א טכאמעג ןעמ טאה ,ןםיורד ןופ ןרעהרעד טשינ לאז׳מ .ךלאק
 ־רזוע .ןפארטשאב ןעמעלא טע׳מ זא ,טנראװעג ןבאה ערעדנא ,טכאלעג ןבאה
 ־נא ךיז טאה רע .ןעיצסיוא ןעמונעג ךיז ןוא ןציז ןופ ןראװעג דימ זיא לשעה
 סעדעי לײװ ,ײלפ ןעװעג ,םיוא טזײװ ,אד ןענײז׳ס .םיפ םנצעמע ןא ןםיוטשעג
 ןרעטש םעד טרירעגנא טאה רע .ךאטש א ןאטעג שרעדנא ץעגרע םיא טאה לאמ

 •ץנאװ א ןעמונעגפארא ןוא

 ןבאה ןעגנױ יד .טליטשעגנײא ןראװעג זײװכעלםיב ןענײז ןעײרשעג יד
 .רעקיקיטש ץלא ןראװעג זיא טפול יד .טכראנשעג ,ןגיוצעג ךיז ,טצינעגעג
 לרעטםנעפ ןטעטארקעג ןכרוד .םיפוג יד ןופ ןגארטעג ךיז טאה קנאטשעג א
 זיא רעיומ טײז רענעי ףיוא ,אי .הנבל עבלאה א ןענײשנײרא ןעמונעג טאה
 טזײרקעג ,םקא רעד םורא טײרדעג ךיז טאה דרע יד .טלעװ א ןבילבעג ךאנ

 ןעװעג זיא ואװ־ץעגרע .םיור ןיא טרעדנאװעג ןבאה ןרעטש .ןוז רעד םורא
 ,םארבא ,עניג ,לדײא ,הםדה ,עלהניד ,עדײז רעד ,עמאמ יד ,עשראװ טאטש א
 א ןא ןוא טײװ־הנושמ ןעװעג ץלא םאד זיא ןענאד ןופ ראנ .רעװאנאי ץרעה
 ,םילבחמ ןענײז ןשטנעמ יד .ראמשאק א ,ןבעל םאד זיא םולח רעזײב א .טפאה
 ,ןטכארט ףיוא טרעה .תעגושמ ןופ טסענ א זיא חומ רעד .ןטוטיפאל ,תוחור
 זיא׳ס .שטנעמ רעד זיא רקפה !ליטש ײז ןוא ןדנואװ עטקאהעג ןיא גיל :ןריהעג
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 זיא ביוהנא ןיא .ףארטש ןײק ׳ןיול ןײק ,המשנ ןײק ,טאג ןײק :אד טשינראנ?
 ...!ךשוח רעד ןעװעג

 יד רעטניה לרעטסנעו םאד זיא ,טפאכעג5יוא ךיז טאה לשעה־רזוע ןעװ
 .ןקלאװ רעקידרעײפ א ןעגנאגעג&יוא זיא חרזמ ןיא .טיור־ךאלראש ןעװעג ןטארק
 םעד ךרוד .פאצ רעקיטולב א ןטכאלפעג ךיז טאה קאראב ןו§ ןעמיוק ןופ
 לשעה־רזוע .ךיוה ןטײרב א ןגארטרעד טניװ רעד טאה לבײש ןטקאהעגםיוא
 ןאטעג ןײלא טאג טאה סאד זא ,ןעמוקעגראפ םיא זיא׳ם .טצעזעגפיוא ךיז טאה

 .גאט םעײנ א ןא־טבײה רע רעדײא ,גנורעמעד ןופ העש רעד ןיא ץפיז א

 ןגייסײךד \ײא

 טפאכעגפיוא ךיז טאה יז .טקעװעגרעביא ךיז לדײא טאה טכאנ רעד ןטימ ןיא
 .רעיוא ןיא ןגירשעגנײרא ריא טלאװ ץעמע יװ גנונא ןא טימ ,ענעקארשרעד א
 טעװ יז זא ,טגאזעגםיואראפ טאה ,רעדורב־ףיטש רעד ,םלעדנעה ןאעל ר״ד
 ןגילנײא ,ןעײװ טימ ןעמוקעגפיוא יז זיא טציא .שדוח ףוס טשרע ןרעװ ןגעלעג
 טשינ יז טאה רעטומ יד ןקעװפיוא ;טנאקעג טשינ רעמ יז טאה רעגעלעג ןפיוא
 ־עג ןוא קארפאלש א ןאטעגנא ,ךיש־קעטש יד טקעטשעגנא טאה יז .טלאװעג
 ־נוט א ןפראװעג טאה לפמעל־טכאנ סאד ,קירוצ ןוא ןיהא ןענאפשמורא ןעמונ

 ןשיק ןרעטנוא .ןתולעמה־ריש טײרגעגוצ טאהעג ןיוש טאה ןעמ .ןײש עלעק
 ־וצ זיא לדײא םאװ לאמ םעדעי .רעםעמ א ןוא ךאלמה לאיזר א ןגעלעג זיא
 רענעגײא רעד ףיוא טקוקעג ,טלעטשעגפא ךיז יז טאה ,לגיפש םוצ ןעמוקעג
 טאה דמעה־טכאנ םאד .קיציפש ןוא םיורג ןעװעג זיא ךיוב רעד .טלאטשעג
 זיא םינפ םאד .ןלארדעגנא ןראװעג ןענײז ןטםירב יד .טנראפ ןופ ןםירראפ ךיז
 .טרעלקעג לדײא טאה — וןבראטש דלאב ל׳כע .ןקעלפ עלעג טימ לופ ןעװעג
 טימ טגיל ןוא טיוט זיא יז זא ,טמולחעג לאמ ןטירד םוצ ןיוש ריא ךיז טאה׳ם

 .ריט רעד וצ םיפ יד
 ־עג־בלאה לדײא טאה — !תונמחר רימ ףיוא באה ,םלוע לש ונובר —

 ...!ןטאט ןקילײה ןופ תוכז ןיא — .טלמרומעג־בלאה ,טכארט
 .טכאלעצ ךיז יז טאה לאמא טימ

 ...!ענעדײ־הניחת עצנאג א ןראװעג ןיב׳כ ,ראנ עז —
 ־פא יז ןבאה ןגאטײװ יד .טעב דנאר ןפיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה לדײא
 ןרעלק ןעמונעג טציא טאה לדײא .טגײלעגוצ ײנםנופ ךיז טאה יז .טזאלעג
 .לטראק קיצגײא ןא ןטלאהרעד יז טאה ןעלשעה־רזוע ןופ .רעצכעטכארט ערעטכינ
 .ןרימזאפס ןײא ןיא טלאה רעגיװש יד .תוא־תנומת ןײק ןא טשינ טמוק רעמ
 טעװ ןעמעװ ךאנ ,לדײמ א ןײז לאז׳ם ביוא .קנארק טגיל ׳ןיציבר יד ,עבאב יד
 ױלע ןטאט ןכאנ ןבעג ןעמאנ א םיא טע׳מ .לגנײ א ןײז טע׳ס ,ןײנ ?ןםײה יז
 ךיז טאה׳ס .ןעלמירדנײא ןעמונעג טאה לדײא ...קעדיװאד — דוד ;םולשה
 קיטיוצ א סעפע טימ בוטש א ןיא ןײלא ענײא זיא יז זא ,טכודעגסיוא ריא
 ןליוגק טימ ,קימאװש ןוא קיבעלק ,עכאפערעשט־בלאה ,טגוה־בלאה ,שינעפעשאב
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 ז האירב אזא רעהא ןעמונעג ויז טאה ואװ .םעראװ א יװ ,סי§ ךס א ןוא ,קע ןיא
 עשיגאלאטימ א ןײז סאד לאז .עיגאלאאז רעד ןיא טנאמרעד טשינ טרעװ׳ס
 ,טנאה א טימ לפאצ א ןאטעג טאה לדייא ...ןמיס רעטכעלש א זיא׳ס ? עיטסעב
 ־נדײנש א .טכארט רעד ןיא טראפשעג ךיז טאה דניק סאד .ןסירעגפיוא ךיז
 ־עגנא ךיז לדײא טאה לעװש רעד ײב .ץײרק ןיא ןסירעג טאה גאטײװ עקיד
 ריא טרעהרעד ,סיוא טזייװ ,טאה לטעמורפ־עזיור .רעטומ רעד ףיוא ןסיוטש
 ,דמעה־טכאנ טײרב־וצ א ןיא ,עםעװראב א ןענאטשעג זיא ענעדײ יד .ןצכערק
 ־ראפ יד .ראה ענעריושעג־קיפערט ,עיורג יד רעביא טקורראפ עקפאק־ףאלש יד

 .ןשטײנק טימ לופ ןעװעג זיא הרוצ עטמורק

 ?ריד זיא םאװ זרימ זיא ײװ ,בעל־רעטכאט —

 .ןא ךיז טביוה׳ס ,ןכער ךע —
 ? ןיראטראװ יד זיא ואװ ו םאבײה רעד ןעגנילקנא ךײלג ל׳כע —

 .ירפ־וצ טכײליפ זיא׳ס .עמאמ ,טראװ —
 עקיזיר ןפראװעג ,קירוצ ןוא ןיהא ןעגנאגעגמורא ןענײז רעטכאט ןוא עמאמ

 .םקאװ יװ לעג ןראװעג זיא םינפ סלטעמורפ־עזיור .סנטאש

 ? ײװ סעפע ריד טוט׳ס עמאמ —
 ןעקנעדעג־וצ־טרעװ־׳שינ־ןיב׳כ סאװ רעד ראנ לאז .תוגאד יד ץלא ? רימ —

 .ענעדײ עטלא ןא ןיוש ןיב ךע .םולשב ןעמוקרעביא טםלאז ןפלעה

 ? סנפארט יד רשפא טםפראד —
 ערשכ ו ךעמ ןיז ןיא טאה יז ןוא םירוסי ךעבענ טדײל יז ,ראנ ץטעז —

 !ענײמ רעטכאט
 ,סלעדנעה ףלאװ ׳ר טעפאשטעגנײרא טאה׳ם ןוא טנפעעג ךיז טאה ריט יד
 דראב יד .לפאק ןדײז א ,ךיש־קעטש ענעטערטעצ ,קארפאלש ןגנאל א ןיא

 .םײװ ןצנאג ןיא ןראװעג םישדח עטצעל יד םיא זיא
 ־ילבח ,חדיל־ילבח !םירוסי ךרוד טמוק ץלא ? אה ,ײװ ריד טוט׳ס —

 . ...!חישמ
 גנאל ןעװעג זיא טכאנ־רעטניװ יד .ןפאלש טנאקעג משיג רעמ טאה ףלאװ ׳ר
 ־עגסיורא ,פמאל א ןדנוצעגנא ,עלאם רעד ןיא קעװא זיא רע .תולג עשידײ׳ס יװ
 גנוטײצ א ןגעלעג זיא שיט ןפיוא ׳.הנשה־שאר ארמג א לקבעש־םירפס ןופ ןעמונ
 ? סקיטכענ א ? טאלב א ראפ סאד זיא םאװ .קילב א טפאכעג טאה ףלאװ ׳ר ןוא
 ־ראפ .ןטכאלש עקיטולב .ןראגנוא ףיוא ןעײג ןסור יד .םנײא ץלא ? סקיטגײה א
 ־ומא ןוא ןסקיב רעטנזיוט ,רעפראװ־ןליוק ןצפופ ,ןטאמראה ערעװש ײװצ טפאכ
 טאה סלעדנעה ףלאװ ׳ר ...םיגורה םעפוק ןבילבעג ןענײז דלעפ ןפיוא .עיצינ
 ןשיװצ טשינ זיא לשעה־רזוע רעד יצ טםײװ רעװ .טעזאג םעד טראשעגפארא
 טאה ףלאװ ׳ר !ןכאז עטרעשאב — .הבשחמ א ןפאלעגכרוד םיא זיא — ? ײז

 :ןוגינ א טימ ןעמורברעטנוא ןעמונעג

 םיחולש סיורא ןײג םישדח סקעז ףיוא ,ןיאצױ ןיחולשה םישדח השש לע
 בילוצ ןםינ ןיא ן שדוח םעד ןעװעג שדקמ טאה׳מ זא ,תולג םעד ןאט וצ ןסיװ וצ
 בילוצ ירשת ןיא ,הנשה־שאר בילוצ לולא ןיא ,תינעת ןבילוצ בא ןיא ,חםפ
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 ךיוא ןעמ זיא ׳ןענאטשעג זיא שדקמה־תיב׳ס ןעװ .םירופ בילוצ רדא ןיא ״דבונח
 ...ינש חםפ בילוצ רײא ןיא סיורא

 טפאכעג ׳ןרעטש םעד טשטײנקעג ׳טלקאשעג ךיז ,טנרעלעג טאה ףלאװ ׳ר
 ןעמענ טפראדעג ט׳יז !לבײװ א המהב א .א״שרהמ ןיא ,תופסות ןיא קוק א
 !ארמג יד טגערפ ,ונ ,אי ...הנוגע עקיבײא ןא ןבײלב ״דלילח ,יז׳ט טציא .טג א
 העשת ;ארמג יד טרעפטנע ־ןתבט ןיא ןוא זומת ןיא ןײגםיורא ךיוא ײז ןלאז
 העשת ןיא .תורצ יד ןראװעג טלפאטעג םיא ןיא ןענײז׳ם לײװ ,שרעדנא זיא באב
 זיא רתיב ןוא ,עטײװצ׳ס ןוא שדקמה־תיב עטשרע׳ם ןראװעג בורח זיא באב
 ״רשעמ א ןפארטעג טאה׳ם ...טרעקאעצ טאטש יד ןוא ןעגגואװצאב ןראװעג
 ןוא טרעדינעג רזעילא ׳ר טאה ,דול ןיא הכונח ןעװעג תינעת רזוג טאה׳מ זא

 ...ןריושעג ךיז טאה עשוהי ׳ר ןוא ןדאבעג ךיז

 ךיז ןבאה ,ארמג א ײב טכאנ רעד ןטימ ןיא ןסעזעג זיא ףלאװ ׳ר ןעװ
 ןקעװפיוא ןעמוק םיא טגעלפ ףתוש רעד .ןראי עשרוחב יד טנאמרעד םיא
 ־וצ טנרעלעג ,לפאטראק שרדמ־תיב ןיא ןטארבעג טאה׳מ .טכאג רעד ןטימ ןיא
 עידאט ׳ר טאה לוש־רעבײװ ןיא .םימואת ןוא תוצק טימ טפשמ ןשוח ןעמאז
 טאה יװ .הינב לע הכבמ לחר ,עמשנ המרב לוק !ןעגנוזעג ,תוצח טכירעגפא
 ןבראטשעג ךעבענ .בר א ןרעװ טלאװעג טאה׳ר .אנינח ז רוחב רעד ,ןםײהעג רע
 ־ארפ 1 ןאעל ,ןא סאד רע טפור יװ :ןםעגראפ טרעװ׳מ יװ ,ײא .ןאמרעגנױ א
 ןוא םײלש ןפיוא טנײשעג טאה ןוז יד .טלקיװטנא ךיז טאה ץלא .עמזאלפאט
 וצ ,טגאז רע יװ יוזא ״רלילח ,זיא׳ם ביוא זטע ...בארקימ א םיורא זיא׳ס
 ארבנ אלש בוט עקאט רשפא ןיוש זיא ?רעדנאנא טימ ץלא ןעמ ףראד םאװ

 ...ארבנשמ
 ןראפ ןעלדניװש ןעמונעג ןבאה תױתוא יד ,דימ ןראװעג זיא ףלאװ ׳ר

 ־ףאלש ןיא טרעקעגמוא ךיז טאה רע ןוא ,קידלאג אד ,ןירג אד ןראװעג ,קילב
 ןריט .טמולחעג ײס ,טרעלקעג ײם ,טלמירדעג ײם ,טכאװעג ײס טאה רע .רדח
 .ןעמוקעג ןוא ןעגנאגעג זיא לטעמורפ־עזיור .טכאמעגוצ ןוא טגפעעג ךיז ןבאה-
 זיא טכאנ יד .עבלאה ןוא ןהעש ןעגנולקעגםיוא טאה רעגײז־לקנעש רעד
 ןפיוא טאה ירפ ץנאג .גנורעדורעצ ,ןשינעשטפעש ,ןשינעצפיז טימ לופ ןעװעג
 .ראטקאד רעד ,ןאעל ,ןוז ספלאװ ׳ר ןטערטעגפא אד ןײרא לאטיפש ןיא געװ
 .טנפעעג םיא טאה ףלאװ ׳ר ןוא ךיק ןיא ןעמונראפ ןעװעג דארג זיא טסגיד יד
 .טלעק א טימ ןלאפעגנײרא זיא רע .זיר א — קיד ,טײרב ,ךיוה ןעװעג זיא ןאעל
 םיא רעטנוא טאה ,ןטערטעג טאה רע זא .טרענודעג טאה ,טדערעג טאה רע ןעװ
 ,לידבהל ,יװ ןטיור א ןוא ןכײלג א טאהעג רע טאה קראק א .לאפ רעד טרעטיצעג
 .שױלעפאק רעטראה א ןסעזעג זיא ןרעטש ןכיוה ןרעביא .רעגעלש־ריזח א

 .יוג א יװ טרבדעג רע טאה שידײ
 ך לבײװ ןײד טימ טראד זיא סאװ ,עטאט ,ונ —

 .קוק א ביג ,ײג ? ךיא םײװ סאװ —
 !עקיארט א ןבאה ךאנ ט׳יז ,ןעז׳ט׳ס —

 .רעמיצ ןיא ןעלדײא וצ ןײרא ,רעטכעלעג בארג א טימ טכאלעצ ךיז טאה ןאעל
 .ךיוב םײב ןעלדײא טפאטעגנא ,ערדלאק יד טקעדעגפא םעינאמערעצ ןא טאה רע
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 •הללק סהוח קידלוש זיא ץלא ןיא ? ינאפ יד טכאמ םאװ ,ונ —
 לטעמורפ־עזיור טאה — ןםײבנא ן׳אק ןםעגעג ׳שינ יאדװא ךאנ טסאה —

 .וד ףיוא ןוז־ףיטש םוצ טדערעג
 .ןאילוב טימ טיורב ץראװש ־ גאטראפ רעגײזא סקעז ןא־םײב ךיא —

 קילדנעצ א ןכאמ טפראדעג טגײה ךאנ טאה רע .קעװא זיא םלעדנעה ר״ד
 ! שטאװק ץלא זיא׳ם .טפײפעג ןוא ןפאלעג רע זיא פערט יד רעביא .סעיצארעפא
 ...!רעכײב יד ׳רעדגיק יד העבײװ יד ,רענעמ יד — .טדערעג ךיז וצ רע טאה —
 םעד ,רעגיװש םלדײא ףיוא ןסיוטשעגנא ךיז סלעדנעה ןאעל טאה רעיוט ןיא
 ןראװעג ענעדײ יד זיא ןעניד קעװא זיא ןוז רעד טײצ .ןעמאמ סלשעה־רזוע
 טאה ,עלערעד א טימ טליהעגמורא ,לטײש ןופ .טכוזדניװש ןופ יװ טרעצעגםיוא
 ןעגנאהעג זיא ןעלםקא עמורק יד ףיוא .םינפ טציפשעגםיוא ,סײװ א טקוקעגסיורא

 .הנקז א יװ ןגיובעגסיוא ךיז טאה יז .לאש א
 !עבאב א ןרעװ דלאב ט׳ריא ,ישעמומ —

 .חופ רשײ —
 !ראי טרעדגוה ׳אק ׳שינ ךאנ טנעז ריא .עצײלפ יד םיוא טכײלג —

 — םנבראש ענעכארבעצ .ןאפש עטײרב טימ קעװא זיא םלעדנעה ןאעל
 לאמ םעדעי ךיז טאה רע ...!םאטש רעטרירענעגעד א — טלמרומעג רע טאה
 ,ןעגנאגעג טשינ ןענײז ײז .טײקנראפעצ רעשידײ רעד ראפ טמעשראפ ײגםנופ
 ןטנעיצאפ יד .טלכראכעג ראנ ,טדערעג טשיג ןכארקעג ראנ ,םענעדײ ןוא ןדײ יד
 ןעמ טאה ,ןבראטשעג רעצעמע זיא .ןשינעצכערק יד טימ טלודראפ םיא ןבאה
 ןטימ עמאם ןיא ןטאיזא ןבילבעג .רעמאיעג טימ לאטיפש םאד טכליהראפ

 ...!עפארײא
 ךיז ןבאה םעטתנתוחמ יד .ריט יד טנפעעג לײװרעד טאה לטעמורפ־עזיור

 .ןקאב עטלצנירעג יד ןיא טשוקעג
 ? לדײא טכאמ םאװ —

 !ץיטשײב ריא לאז תובא־תוכז ...טא־טא —
 ־וצ ןעמונעג ,לגיפש םײב ראדיראק ןיא טלעטשעגקעװא ךיז טאה לקניפ

 .זאנ יד טצײנשעג טאה לטעמורפ־עזיור .קוראפ םעד ןכײלג

 ? ׳שיגראג ץע ץטרעה םיע ןופ —
 טרפעטנעעג לקניפ טאה — !רעםאװ ןיא ןײטש א יװ ןראװעג ןלאפראפ —
 יז .םילהת םײב ןםאגראפ טאהעג עלא יז טאה ןרערט יד .לוק ןקורט א טימ

 .שואי רחאל ןטלאהעג ןיוש טאה
 .טנעה יד ײב ןעמונעגגא יז טאה לדײא .רונש רעד וצ ןײרא זיא לקגיפ

 !ןריורפעג ךעבעג זיא רעגיװש יד —
 ־עג זיא לשעה־רזוע .טפאגעג ןוא רעגיװש רעד ףיוא טקוקעג טאה לדײא
 עבלעז יד ,ןגיוא ענעגײא יד ןרעםאװ םנפארט ײװצ יװ ריא ןיא ןטארעג ןעװ
 טרעהעגפיוא טשינ ,ןוז רעד יװ ךײלג ,טאה יז .טינש רעצנאג רעד ,ליומ ,ןיק ,זאנ
 טצאלגעג ,ןפיל יד ןםיבראפ ,פאק ןטימ טלקאשעג :סעגיס ײלרעלא ןכאמ וצ
 ריא ןופ טאה הרוחש־הרמ עמורפ א .פארא ןרעדנא ןטימ ,ףיורא גיוא ןײא טימ
 ,ןריובעג ,ןגארטעג ןבאה םאװ ,םעמאמ עשידײ תורוד ןופ רעצ רעד ,ןגאלשעג
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 ? לדייא ,ןײלא יז ןוא ,ונ .ןעגנערבוצמוא סאװ ןבאה ןלאז םיחצור זא ,טקיטולבעג
 א מיז אמתםמ טעװ םורא ראי קיצנאװצ ןיא זדניק ריא ןופ ןרעװ טעװ םאװ

 ...המחלמ עײנ
 םירעדעג יד ןיא .לוק ריא טימ טשינ ײרשעג א ןאטעג לדײא טאה םיצולפ
 יד ןכארבראפ ,ןםירעגפיוא ךיז טאה לקגיפ .רעםעמ א טימ יװ ,טינש א ןאטעג טאה
 ־ראװ יד ,טםניד יד ,לטעמורפ־עזיור לאמ ןײא טימ ןפאלעגנא ןענײז׳ס .רעגניפ
 ןרינאפעלעטנא ןפאלעגוצ זיא ןוא שטיװק םעד טרעהרעד מאה ףלאװ ׳ר .ןיראט
 ןראװעג זיא יז זיב ןיראטעפגיק רעד טימ ןבילבעג זיא לקניפ .םאבײה רעד
 עריא ןיא .טכאג עבלאה א ,גאט ןצנאג א ןגירשעגפא טאה לדײא .ןדנובעגפיוא
 ־עג ןריובעג זיא רעגײזא ײרד .שטײד ,שיליופ ,שידײ טדערעג יז טאה םירוסי
 עטאט רעד !ןרערט יד ךרוד רכז־ןב םעד ןעזעג טאה לקניפ .עלעגנײ א ןראװ
 רעד ןיא טלקאשעג ךיז ,ןעמוגעגמורא ךיז ןבאה סעבאב עדײב וגיוא ןםיוא
 רעשילרעטםיוא ןא .ןפאלשעגנײא ךאנרעד דלאב זיא ןירעניװעג יד .טײרב
 .רעטיוט א ײב יװ :ןפיל עכעלסײװ יד ףיוא ןעגגעה ןבילבעג ריא זיא לכײמש
 ...ןעמוקעגרעביא עקינײמ סאד ןיוש ןיב ךע :טגאז יז זא ,טכודעג ךיז טאה׳ס
 ךאנ .ןעלקניפ טקעװעג רעצעמע טאה ירפ רעד ןיא ןײנ םורא סנגראמוצ
 טאה׳מ .עפאם רעד ףיוא םישובלמ יד ןיא טלמירדעג יז טאה טכאנ־ךאװ רעד
 ןטימ ךיז טײגאב׳מ יװ טסואװעג טשינ טאה לקניפ .ןאפעלעט םוצ ןפורעג יז
 טאה ףלאװ ׳ר ןוא ,לבײרט םעד ,קירטש רעד טימ טרעטנאלפעג ךיז ,טאראפא
 טזאלעגרעביא טאהעג טאה יז .עלהניד טדערעג טאה׳ס .ןפלאהעגסיורא ריא

 ןוא ,(ןכאװ סקעז טימ קירוצ ןראװעג ןגעלעג זיא יז) ןדײז םײב עלפוע םאד
 א ןעמוקעגנא זיא׳ם זא ,הרושב עטוג יד ןעמאמ רעד ןגאזנא םאג ןיא פארא
 ־אג ןיא טײטש קלאפ ןײז .טנוזעג םשה ךורב זיא רע .ןעלשעה־רזוע ןופ וױרב

 .עיציל
 ,ןגיוא יד טצאלגראפ ,ךיוה רעד ןיא םמערא יד ןביוהעגפיוא טאה לקניפ
 ןעזעגוצ טאה רעקידמעראברעד רעד .םלוע לש ונובר םעד ביול א ןבעגעגפא
 ־רעטיב ריא ןיא טאה ,עקינעפשרעדיװ יד ,יז ןוא ,טעבעג ריא טרעהעג ,רעצ ריא
 ־עגפא ךיז ײב ךײלג טאה לקניפ וןעמאנ ןביל ןײז ףיוא תומערת טאהעג שינ
 ריא לאז רע ,ןטרעפכאעג םעד ןטעב וצ ןוא גאט ןקיטנײה ןטסאפ וצ טסאפ
 ןזיװעג ךיז ןבאה׳ס ןעװ טשרע ןםיבעגנא טאה יז .תובשחמ עקידניז יד ןײז לחומ

 ...ןרעטש ײרד למיה ןיא


